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WAS HI N <3 TO N

Generolas Alexander Haig, 62 m., 
oficialiai pranešė, kad jis siekia tapti 
Amerikos prezidentu.

Praėjusios savaitės pabaigoje 1000 
Generolą Haig palaikančių asmenų 
susirinko Niujorke vakarienei, 
užsimokėdami po 730 dolerių, kad 
paklausytų jo kalbos.

Haig pažėrė retoriką: "Aš jums 
siūlau vadovybę, kuri jus saugiai 
globos ateity; kuri pagerins Amerikos 
ekonomiją, kuri Ameriką iškels visose 
srityse ir svarbiausia, Amerika norės 
ir galės išlaikyti taiką."

> Generolas Haig, apdovta.v.tas- 
keturiomis žvaigždėmis, nuo 1982 m., 
pasitraukęs iš prezidento rūmų 
administracijos, iki šių metų buvo 
prezidentu savo įstaigos "Worldwide 
Associates" - patariamasis organas.

Generolo Haig politinė veikla 
triukšminga. Kai į prezidentą 
Reaganą šovė John Hinckley, Haig 
"pamiršo" apie vice-prezidentą ir 
Baltuosiuose Rūmuose pareiškė, kad 
jis eis prezidento pareigas. Haig 
išbuvo 18-ką mėnesių Reagano 
administracijoje.

1973 m. Haig buvo vyriausiu 
Baltųjų Rūmų personalo viršininku, 
kai Watergate skandalas sunaikino 
Ričardo Nixon prezidentūrą.

Respublikonai nori George Bush 
prezidentu, kurio pageidauja 
dauguma, tačiau Haig to nepaiso, jis 
nori, kad jį nominuotų kandidatu į 
rinkiminį sąrašą.

Ateinančių metų pradžioje bus 
renkami kandidatai į prezidentus. 
Generolas Haig, buvęs NATO 
aukščiausiu sąjungininkų komandantu, 
netrukus vyks į New Hampshire ir 
Iowa ir tose valstybėse sieks paramos 
jo siekimams. Tose valstybėse kaip 
tik nuomonė apie jį nėra aukšta.

LONDON
Britų ministerė pirmininkė, 

Margaret Thatcher vyks į Sov. 
Sąjungą ir tarsis su Gorbačiovu 
įvairiais klausimais.
Priš išvyką, ji tarėsi su Prancūzijos 
prezidentu Mitterrand vienoje Nor
mandijos pilyje, po to ji nuvyko į 
Bonną ir pasimatė su Vak. Vokietijos 
kancleriu Kohl.

Margaret Thatcher viešės Maskvoj 
penkias dienas ir iš Maskvos skris į 
Vašingtoną ir ves pašnekesius su 
JAV-bių užsienio reikalų ministeriu 
Sir Geoffrey Howe.

Prancūzijos prezidentas Mitterrand 
pasakė, kad jis nedavė britų ministe- 

rei pirmininkei jokių įgaliojimų, bet 
pareiškė, kad Margaret Thatcher 
autoritetas ir jos žodis yra svarus 
sąjungininkų tarpe, taigi Prancūzija 
domėsis apie ką ji su Gorbačiovu 
kalbės ir ką nutars. '

Prezidentas Mitterrand pasakė, kad 
jos pasitarimai nieko nepakeis Pran
cūzijos ir Britanijos santykiuose.

Visi trys kraštai: Prancūzija, Vak. 
Vokietija ir Britanija tikisi, kad 
Margaret Thatcher ir Gorbačiovo 
pasitarimai dėl ginklų kontrolės atneš 
teigiamus rezultatus.

Vakarų Europos kraštai yra susirū
pinę, kad JAV-bių pasiryžimas ginti 
Europą liktų koks buvo ir jų gynybos 
bazės nebūtų "apkarpytos".

Britų darbiečių partijos vadas Neil 
Kinnock šią savaitę susitiks su 
prezidentu Reaganu Vašingtone ir 
aptars jo partijos gynybos planus.

BONN

Willi Brandt, prezidentas Vak. 
Vokietijos opozicijos partijos, SPD 
(Social Democratic Party), pasitraukė 
iš pareigų ir tuo sukėlė Bonnoje 
politinį triukšmą. Willi Brandt paskyrė 
Margaritą Mathiopoulos SPD partijos 
nuomonės oficialia pareiškėja 
(spokesperson) Kairieji ir dešinieji 
SPD partijos nariai nepatenkinti 
Mathiopoulos paskyrimu, ne dėl jos 
tautybės, bet dėl to, kad ji nepažįsta 
partijos vidujinio gyvenimo.

Mathiopoulos atsisakė paskyrimo 
nenorėdama pakenkti Willy Brandt 
populiarumui.

Willy Brandtą jau seniau spauda 
pradėjo pulti. Dabar žinių žurnalas 
"Der Spiegei" Klausia, ar "Willy jau 
gaga", tai reiška "pasenęs", nebesu- 
vokiąs realybės.

Willy Brandt gimė 1913 m. Lue- 
becke. Jo vardas buvo Herbert, o 
pavardė Frahm. Jis buvo pavainikis 
pardavėjos sūnus.
1930 m. jis tapo socialistu, nusista
čiusiu prieš nacius ir pasivadino 
Brandt, kas reiškia "Degantis".

1966 m. SPD ir Katalikų demokratų 
unijai susijungus, Willy Brandt buvo 
Bonnoje užsienių reikalų ministeriu, o 
1969 metais kancleriu.

1971 m. jis gavo Nobelio premiją už 
savo paskelbtą " OstpoUtik", kuri 
sutaikė Vokietiją su Rytų Europos 
valstybėmis, Antrojo Pas. karo metu 
žiauriai nacių sutryptomis. Willy 
Brandt, apsilankęs Lenkijoj 1970 m. 
Varšuvoje, atsiklaupė prieš statulą, 
pastatytą ghetto aukoms prisiminti.

1974 m. Willy Brandt esant kanc
leriu, Rytų Vokietijos šnipo Guenter 
Guillaume išaiškinimas ministerijoje, 
privertė Willy Brandt pasitraukti.

Po poros metų Willy Brandt Išrinko 
prezidentu Socialist International, 
kuriuo jis tebėra ir šiandien.

SPD prezidentu dabar paskirtas 
Hans - Jochen Vogei, 61 m.

BEL G R A D
Jugoslavijos ministeris pirmininkas 

Branko Mikulič pareiškė, kad yra 
žmonių, kurie bando sudaryti opozi
ciją komunizmui. Jis įspėjo, kad nebus 
leista sunaikinti komunistinę sistemą.

Lietuvaitė pasipuošusi tautiniais drabužiais

Reikalui esant, bus pašaukta kariuo
menė, kad palaikytų tvarką krašte.

Praėjusį mėnesį visam krašte įsivy
ravę darbininkų streikai buvo pirmieji 
nuo to laiko, kai Jugoslavijoj įsigalėjo 
komunizmas.

Streikai prasidėjo dėl sumažintų 
algų iki pernai metų lygio ir pažadų 
jas pakelti, jeigu gamyba padidės.

Generolas Milan Daljevič, Apsau
gos ministerijos sekretorius išsireiškė, 
kad kariuomenė neišvengs nesikišimo į 
politiką, jeigu opozicija komunistinei 
sistemai sustiprės.

Iš įvairių pareiškimų atrodo, kad 
valdžia ir kariuomenė viena kitą 
palaiko.

Ministeris pirmininkas Mikulič šią 
savaitę lankysis Bonnoje, Vak. Vokie
tijoje.

LIETUVOJE
TAMKEVIČIUS IR PETKUS

PARVEŽTI į VILNIŲ
Iš Lietuvos pasitvirtino žinia, kad 

sąžinės kaliniai kun. Sigitas Tamkevi- 
čius ir Viktoras Petkus yra atgabenti į 
Vilnių, praneša Lietuvių Informacijos 
Centras.

Jie yra laikomi Vilniaus KGB 
kalėjime ir spėliojama, kad netrukus 
bus paleisti suradus priimtiną valdžiai 
ir kaliniams kompromisinę formulę.

Kun. Sigitas Tamkevičius jau anks
čiau praeitais metais buvo atgabentas 
į Vilnių, bet netrukus buvo sugrąžin
tas i Permės lagerį jam atsisakius 
prisipažinti kaltu.

Kun. Alfonsas Svarinskas buvo 
atvežtas į Vilnių prieš dvi savaites ir 
paskutinėmis žiniomis, dar tebelai
komas Vilniaus KGB rūsiuose.

Vytauto Skuodžio atveju, kaip ir su 
kitais paleidžiamaisiais kaliniais, buvo 
stengiamasi išgauti kaltės prisipaži
nimą, kurį jis irgi atsisakė duoti.

Tačiau, kaip ir su kitais paleidžia
maisiais kaliniais, iš jo buvo reikalau
tas parašas po prašymu būti paleistam 
ir atsižadėti ateity laužyti įstatymus.

Lietuvių Informacijos Centras taip 
pat sužinojo, kad dr. Algirdas Statke- 
vičius, kaip ir Skuodis, nori emigruoti į 
JAV-bes. Statkevičiaus ir Skuodžio 
atvejais, Amerikoj gyvenantys gimi
nės jau yra ryšyje su JAV Valstybės 
departamentu ir tvarko reikiamus 
dokumentus jų ir jų šeimų iškvietimui.

GORBAČIOVAS NESILANKĖ 
LIETUVOJ

Gorbačiovas lankėsi Latvijoj ir 
Estijoj, pagyrė jų darbštumą, kuris 
jiems davė "aukštesnį industria
lizacijos laipsnį ir aukštesnį gyvenimo 
lygi"-

Gorbačiovas aiškiai vertina latvius 
ir estus aukščiau už mus.
Nežiūrint to, kad Maskvos radijas 
pranešė apie Gorbačiovo vizitą Pa
baltijo valstybėse, Gorbačiovas Lie
tuvoj nesilankė. Manoma, kad jis 
numatė apie galimas demonstracijas 
Lietuvoj.

Lietuvoj būtų sunku surinkti minią 
rusų, kurie parodytų džiaugsmą dėl 
Gorbačiovo vizito
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PO LITI NI AI

Praėjusių kelių savaičių' politiniai 
Įvykiai buvo įdomaus pobūdžio,kas 
liečia ir lies Australiją dabar ir 
netolimoje ateityje.

Taip netikėtai susilaukėme "gar
bingo svečio" Ševarnadzės iš Sovietų 
Sąjungos, o iš šiaurės premjero Bjelke 
Petersen, kurs kaip vėtra,su didelėmis 
ambicijomis ir pažadais, atsirado 
pirmuose spaudos puslapiuose kėsin- 
damasis į Canberros valdžią ir kaip 
Mozė žadėdamas išvest mus iš 
ekonominės pražūties į šviesesnį ir 
saugesnį rytojų.

Stabtelėkime prie svarbių sovieti
nių svečių atsilankymo,kurie visuo
met supuola darbiečiams sėdint fede- 
ralinėje vyriausybėje Canberroje. 
Taip buvo prie Whitlamo, panašiai 
kartojasi prie premjero Hawke. Whit
lamas ne tik priiminėjo dažnus sovietų 
svečius bei jų delegacijas, bet rado 
reikalą pačiam aplankyti Maskvą ir 
ten su pasididžiavimu paskelbti Pabal- 
tijos Kraštų de jure pripažinimą 
Sovietų Sąjungai.

Pabaltiečių auksas ne
priklausomybės laikais ir apsaugos 
sumetimais persiųstas Londonan, taip 
pat buvo numatytas pergabenimui į 
Maskvą. Prem. Hawke, pasimokęs iš 
Whitlamo klaidų, gavosi kiek atsar
gesnis.

Galėtume galvoti, kad atsiradęs 
"karo nusikaltėlių" sąrašas darbie
čiams esant Canberroje galėtų būti 
tik atsitiktinumas. Taigi, jei tai buvo 
atsitiktinumas, 
vargu toks paaiškinimas galėtų ką 
įtikinti, nes tuoj pat kyla kitas 
klausimas, kodėl toks sąrašas atsirado 
po 40 metų? Kodėl, daleiskime tokio 
sąrašo nebuvo 1977 metais? Juk nuo 
1949 metų darbiečių beveik nebuvo 
federalinėje valdžioje, išskyrus Whit
lamo' trumpą ir katastrofišką viešpa
tavimą. Matyt Whitlamas nespėjo 
pristatyti tokio sąrašo, o Maskvos 
KGB agentams nebuvo tikslo belstis į 
liberalų duris nepalaukus tinkamesnių 
sąlygų ne tik pataikaujant žydams 
kiek suerzinant ir sujaukiant čia 
ramiai nusistovėjusias pavergtų tautų 
bendruomenes. Ševernadzės vizitas 
tikriausiai nesirišo su paieškomais' 
karo nusikaltėliais Australijoj. Sovie
tų užsienio reikalų pareigūnas turėjo 
daug svarbesnę misiją kas liečia 
santykių harmonizavimą su kaimy
nais. Žinoma, ne su visais kaimynais, 
bet su tais kurie miega Ramiojo 
Vandenyno salose. Ypač pastaruoju 
metu Sovietų diplomatinė ofensyva 
smarkiai sustiprinta kreipiant kuo 
daugiau dėmesio Azijos kraštams,kur 
po nesėkmingo Vietnamo karo, atsi
rado politinė tuštuma, kuriai J.A.V- 
bės skiria mažai domės, pastangų ir 
laiko.

Sovietai išnaudodami palankią pa
dėtį, savo gerais norais ir taikos 
pažadais mėgins paveikti sovietams 
nedraugiškus kraštus, siūlydami jiems 
naujas prekybos užuomazgas, drau
giškų ryšių palaikymą ir garantuos 
amžiną taiką.

Aišku tokia prekyba, kaip perkant 
Australijos kviečius, kur kelią pastojo 
Washingtonas, nebus vykdoma vien tik 
rubliais. Tokiam bizniui bus parišti 
raudioni šniūrai, kurie reikalaus 
politinių lengvatų , kaip amerikonų 
karo bazių iškraustymo iš Australijos, 
Japonijos, Filipinų, Malajų ir Indone
zijos.

Susidariusią politinę tuštumą Azijoj 
sovietai galėtų užpildyti karo laivais, 
kurių 500 plaukioja Ramiajam Vande
nyne ir sudaro vieną trečdalį sovie
tinių ginkluotų laivų arsenalą.

Gal Ševarnadzė susilauks šiltų 
priėmimų Maskvos skirtoje dviejų 
savaičių piligrimo kelionėje, vis tik 
kelionė į Aziją nebus tokia sėkminga,

I VYKI AI

kaip planuota Maskvoje.
į kurias duris sovietai besibelstų, 

jie neišvengiamai susitiks su trim’ 
neišsprendžiamom problemom Azi
joje.
Pirmiausia, jeigu Sovietai turi tai
kingus planus Azijoje, kodėl jie laiko 
karo paruoštyj apie milijoną karių 
Kinijos pasienyje? Kokie tolimesni 
Maskvos planai okupuotame Afganis
tane?

Afganistanas,tai kita neišoperuo
jama sovietų, rakštis kur laimėjimas 
prilygsa nuliui,išskyrus 10.000 užmuš
tais ir 20.000 sužeistais sovietais.

Galiausiai, kaip ilgai Maskva ma
terialiai rems Hanojų jų pražū
tingame kare su Kombodija? Viet
namas yra vienas iš neturtingiausių 
pietryčių Azijos kraštų. Jei ne 
Maskvos pagalba,pusė Vietnamo būtų 
mirę nuo ligų ir bado. Vis tik 140.000 
Vietnamo karių terorizuoja kaimy
ninę Kombodiją, o iš Maskvos kas 
metai plaukia du milijardai dolerių 
Hanojaus ekonominiam išlaikymui. 
Tikrumoje Maskvai ne tiek rūpi karas 
Kombodijoj, kiek jiems reikalingas 
karo laivyno bazės Vietname.

Atrodo kol Sovietai nedarys pozi- 
tivių ifygių Kinijos, Afganistano ir 
Kombodijos atžvilgiu, Azijos kraš
tuose niekas daug nesikeis, nejau 
Sovietų laivynas didės Ramiajame 
Vandenyne su didesne grėsme pasau
lio taikai.

Jei politinės nuotaikos nesikeis 
Ramiajame Vandenyne, to negalima 
būtų sakyti apie svyruojančias poH- 
tines sroves.

Canberroje, vedant prieš rinkimi
nius apklausinėjimus, visos rodyklės 
rodė liberalų *- krašto partijos 
persvarą, neatsižvelgiant kada tokie 
rinkimai bebūtų sekančių 12 mėn. 
eigoje. Socializmo siekiančiai dar
biečių partijai dienos buvo suskai
tytos, beliko tik laiko klausimas. Ir 
taip staiga visi daviniai pasikeitė 
aukštyn kojomis, kada Queenslando 
prem. Bjelke Petersen sumanė preten
duoti į Canberros valdžią. Buvusi 
opozicijos koalicija suskilo, persimetė 
į vidinius nesutarimus, nepasiten
kinimus esamu liberalų lyderiu J. 
Howard,kas sudaro bendrų vaizdą, kad 
darbiečiai be didelės rinkiminės kovos 
gali likti Canberroje kitai keturių 
metų kadencijai.

Taigi nuo dabar min. pirm. Bob 
Hawke dės visas pastangas ir ras gerus 
motyvus kuo greičiau pravesti fede- 
ralinius rinkimus,kol suskilusi koali
cijos opozicija be gairių, populiaraus 
vado, be inspiracijos bus nuvesti į 
prarąją kaip buše išsiblaškiusios 
avelės.

Vytautas Bernotas.

L I ETŲVOS 
K RI KŠT AS

(1387 m.)

Lietuvos krikšto klausimas.
Jau seniai buvo pribrendęs reikalas 
Lietuvą padaryti krikščionišką. Pir
masis jos krikšto bandymas Mindaugo 
laikais nepasisekė, nes to paties 
krikšto proga vokiečių ordinas sten
gėsi užgrobti pagoniškosios Lietuvos 
žemių dalį, būtent Žemaičius. Žemai
čiai betgi nepasidavė; prie jų prisidėjo 
pagonybės šalininkai Aukštaičiuose ir 
Mindaugas, svyravęs prie jų prisidėti, 
pagaliau žuvo. Vėliau buvo dar 
bandyta Lietuvą krikštyti Gedimino ir 
Algirdo bei Kęstučio laikais, bet vis 
nepasisekdavo dėl tos pačios grobuo
niškos ordino politikos.

Jogaila, Vytautas ir visa jaunesnioji 
karta suprato krikšto reikalą. Buvo 
aišku, kad sunku bus ilgiau išlikti 
neprisidėjus prie krikščioniškosios 
Europos kultūros. Jogaila (1382 m.),
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darydamas sutartį su ordinu, buvo 
pasižadėjęs 4 metų būvyje krikštytis, 
bet kadangi ordinas drauge norėjo 
paimti į savo priežiūrą visą Lietuvą ir 
išsiderėjo sau Žemaičius iki Dubysos, 
tai Jogaila nei krikštijosi nei vykdė 
kitus sutarties punktus. Vytautas, 
pabėgęs į ordiną, krikštijosi, tačiau 
politiniais sumetimais: susitaikinęs su 
Jogaila, pamiršo ir krikštą. Tiek jam, 
tiek kitiems kunigaikščiams buvo 
aiškus krikšto reikalas, tačiau niekas 
dėl jo nenorėjo nustoti nė mažiausio 
žemės ploto. Nuo ordino puolimų jau 
nebegalėjo išgelbėti nė krikštas: jis 
žūt būt stengėsi užimt Žemaičius ir 
sujungt abi savo šakas. Todėl, Jogailai 
tapus Lenkų karalium, atsirado puiki 
proga bendromis jėgomis apsiginti nuo 
ordino ir, lenkų dėka visiškai aplenkus 
ordiną, išeiti į krikščioniškųjų Euro
pos valstybių tarpą.

KRIKŠTAS

Jogaila, vesdamas Jadvygą ir tap
damas lenkų karalium, pasižadėjo 
patsai krikštytis ir krikštyti Lietuvą. 
Jis ir kunigaikščiai, jį lydėję į 
Krokuvą, krikštijosi dar prieš karū
naciją. Po karūnacijos Jogaila apva
žinėjo Lenkiją ir nuvyko į Lietuvą, kur 
turėjo sutvarkyti krašto valdymo 
reikalus ir krikštyti šalį. Jis vyko su 
būriu lenkų ponų ir dvasininkų.

Lietuvoje katalikų kunigų tada 
nebuvo, o naujai atvykę lenkai 
nemokėjo susikabėti su lietuviais. 
Jiems teko kalbėti per vertėjus, todėl 
jie nesugebėjo gerai išaiškinti tikėjimo 
tiesų.

Krikštui sušaukdavo apylinkės 
žmones į vieną vietą; kad greičiau 
eitų krikštas, žmones krikštijo būriais. 
Vienas būrys buvo krikštijamas vienu, 
kitas kitu vardu ir t.t. Kaip krikšto 
dovana, Jogailos vardu buvo dalinami 
balti vilnoniai marškiniai, simboli
zuoją nekaltąją sielą. Kadangi tais 
laikais lietuviai paprastai nešiodavo 
lininius apdarus, tai daug kas ėjo 
krikštytis jau vien dėl marškinių. Be 
abejo, greitomis atliktas krikštas 
nieko nepakeitė krašte: žmonės liko, 
kaip buvę, pagonys; dar praėjo pora 
amžių, ligi buvo išnaikinta pagonybė 
Lietuvoje. Tą iš lengvo atliko suorga
nizuotoji bažnyčia.

Bet atlikus krikšto apeigas ir 
suorganizavus Bažnyčią, pasauliui jau 
buvo galima skelbti, kad Lietuva 
esanti krikščioniškas kraštas, kad 
ordinas, nesiliaudamas ją pulti, nusi
kalstus. Lietuvos valdovams tas 
ypačiai ir rūpėjo.

Krikšto apeigos pirmiausia buvo 
atliktos Vilniuje, o paskui Jogaila 
važinėdamas krikštijo visas kitas 
žymesnes Lietuvos vietas.
Nekrikštyti liko tik Žemaičiai.

Lietuvos Istorija. 
Redaktorius A. Šapoka.

K R O NI K OS

SUKAKTIS

Š. m. kovo 19 d., LKB Kronikai 
sukako 15 metų. Ši šventė buvo 
paminėta Washingtone, iškilmingomis 
šv. Mišiomis ir priėmimu kapitoliuje. 
LKB Kronikos leidimu anglų kalba 
atskirais numeriais, ir jos platinimu 
besirūpinanti Lietuvių Katalikų Reli
ginė Šalpa suruošė iškilmes kartu su 
respublikonu kongresmenu John Miller 
iš Washingtono valstijos ir su Institute 
on Religion and Democracy, Washing
tone veikiančių tyrimo ir studijų 
centru.

Ruošos darbus šiai progai koordi
navo Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos bendradarbis, knygų ir dauge
lių straipsnių autorius George Weigel, 
vadovaująs James Madison fundacijai. 
Pagrindiniu celebrantu Šv. Mišiose 
buvo Washingtono vyskupas J. E. vysk. 

Thomas W. Lyons, koncelebruojant 
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos 
pirmininkui, J. E. vysk. Pauliui 
Baltakiui, OFM ir kitiems vyskupams 
bei kunigams.

Minėjime dalyvavo JAV kongreso 
nariai, spaudos žmogaus teisių orga
nizacijos, atstovai, dvasiškiai, lietu
viai bei jų bičiuliai. Taip pat buvo 
išstatyta LKB Kronikos paroda bei 
laisvai dalinama literatūra anglų 
kalba apie Lietuvą.

Kongresmenas John Miller nušvietė 
jo iniciatyva JAV Kongrese pradėtą 
akciją, t.y. persekiojamų Lietuvos 
katalikų darbo komisijos įsteigimą 
kongresmenų tarpe. Kongresmenas 
Miller, Pabaltijo tautų ir ukrainiečių 
ad-hoc komisijos narys ir su Seattle 
lietuviais palaikąs gerus ryšius, orga
nizuoja Lietuvos katalikų interesams 
ginti komisiją, kuri kels religijos 
laisvės suvaržymų problemas JAV 
Kongrese ir už jos ribų.

pa’ v y kusi
SFAUD OS 

KONFERENCIJA

Vliko atstovas Algis Klimaitis 
atliko reikšmingą darbą Austrijoj, 
surengdamas spaudos konferenciją 
Vienoj, kurioje apkaltino Sov. Sąjungą 
už Pabaltijo valstybių okupaciją.

A.Klimaitis žurnalistams paaiškino 
apie Gorbačiovo nukrypimus nuo 
tiesos, kalbant apie tarybines respub
likas. Gorbačiovo teigimas, kad Pa
baltijo tautų apsisprendimas už socia
lizmą buvo "heroiškas žingsnis", yra 
melas.

Trys Pabaltijo tautos sudaro tik 3 
procentus visų Sov. Sąjungos gyven
tojų, bet jų politiniai kaliniai sudaro 
30 procentų visų sovietų įkalintųjų 
už politiką,

Algio Klimaičio pareiškimai spau
dos konferencijoje rado platų atgarsį. 
Nevien Austrijos spauda, bet ir 
tarptautinės žinių agentūros plačiai 
komentavo A. Klimačio teigimus.
L AB D AR OS

DRAUGIJA
Šiuos metus pradėjome retesniu 

mūsų išeiviškame gyvenime įvykiu: 
visuomenininkas ir "Labdaros" Drau
gijos garbės pirmininkas Jonas Glemža 
sulaukė 100 metų amžiaus ir sausio 20 
d. pradėjo antrąjį šimtmetį.

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
ir kitų organizacijų valdybos suruošė 
paminėjimą, kuris, ačiū rūpestingumui 
ir išradingumui, šauniai praėjo. 
Jubiliato padėka tilpo "Europos Lie
tuvyje".

Tenka ir praėjusius metus paminėti 
kaip audringus ir neramius. Pasaulis 
neramus, ir nejaučiama, kad jis 
aprims.
Bet mes, išeivijos lietuviai, išbarstyti 
po visus kontinentus, turime vilčių, 
jog mūsų gyvenimas ir sugyvenimas 
gerės.

Viena, mes ir toliau savo tarpe 
kiečiau jungiamės į krūvą atlikti 
įvairiems mūsų bendriems reikalams. 
Pradedame plačiau reikštis kaip viena 
šeima. Toks mūsų jungimasis praėju
siais metais dar paryškėjo, kai mūsų 
centrinės organizacijos, taip vadinami 
veiksniai, vieningai pasireiškė Vienos 
konferencijoje. Tai buvo psaulinės 
reikšmės įvykis. Laukiama, kad ir 
toliau taip eisis.

Antra, mūsų, pabaltiečių; ryšiai 
stiprėja, ir svarbesni pasauliniai 
pasirodymai dažniau atliekami visų 
pabaltiečių bendrai.

"Labdaros" Draugijos darbai ėjo 
įprasta vaga. Pasisekė nusiųsti dau
giau knygų, išeivijos leidinių, Lenkijos 
lietuviams.

Draugijos valdyba nuoširdžiai dė
koja mūsų visuomenei už teikiamą jos 
veiklai paramą ir prašo tolimesnio 
dėmesio ir paramos.

2



SVEIKINAME S U G RJ Z USI AS SVAJONES

iš kairės - Birutė Kymantienė irPrie pianino - Zita Prašmutaitė, 
Virginija Bruožytė.

Prie baltai uždengtų stalų, Jubilie
jinėje salėje, susėdo arti dviejų šimtų 
dalyvių. Užkandžiaujant paruoštais 
skanėstais, nekantriai laukėme susi
tikti su Svajonėmis, Virginija Bruo- 
žyte, Birute Kymantiene ir Zita 
Prašmutaitė, kurios neseniai sugrįžo iš 
gastrolių po šiaurės Ameriką.

Pasitiko jas įeinančias į salę 
Kongreso ruošos Komiteto pirm. 
Henrikas Antanaitis ir Jaunimo Sąjun
gos pirm. Andrius Vaitiekūnas, ir jie 
įteikė joms po puokštę gėlių.

VI-jo PLJ Kongreso ruošos Komi
teto pirm. Henrikas Antanaitis apibū
dino Svajonių kelionės tikslą į šiaurės 
Ameriką ir pasakė, kad ir ten žiūrovai 
buvo maloniai nustebinti Svajonių 
aukšto lygio koncertais. Jis matė 
publikos^ gerą įvertinimą, tačiau, kad 
efektyviai sugretinti tuos koncertus, 
jis paskaitė atsiliepimus, kurie. tilpo 
Amerikos spaudoje. Ten jos buvo 
prašomos dainuoti ir dainuoti! Bet jos 
ne tik dainavo, jos ir kalbėjo, aiškino 
apie Australijos Jaunimo veiklą, apie 
jaunimo sąjungą, jos veiklų pirm. 
Andrių Vaitiekūną ir apie artėjantį 
Vl-tą PLJ Kongresą. Geresnių amba
sadorių Australija nusiųsti negalėjo.

VISI AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
DIDŽIUOJASI SVAJONĖMIS IR 
reiškia Širdingą padėką 
J O MS UŽ GRAŽU MŪS U 
REPREZENT A VI MĄ UŽJŪRIUOSE !

Žinoma, prie koncertų pasisekimo 
prisidėjo daug nuoširdžių, talentingų 
talkininkų. Didžiausia padėka pri
klauso Danutei Levickienei už muzi
kinės dalies paruošimą ir pritaikymą 
garsų ir apšvietimo.

Birutei Prašmutaitei už ankstyvesnį 
muzikinį paruošimą, bet daugiausia 
darbo įdėjo pačios Svajonės pasiruoš- 
damos išvykos koncertams.

Aprangą Svajonėms pritaikė ir 
paruošė Dalia Antanaitienė. Plakatus 
ir koncertų programas meniškai 
nupiešė Mindaugas ir Viktoras Siman- 
ke vičiai.
Nuotraukas pagamino Gediminas 
Statkus. Reklamomis spaudoje ir per 
radijo rūpinosi Jonas Mašanauskas ir 
Gabrys Žemkalnis.

Plokšteles pagamino Viva 
Alekna, Aldonai Butkutei teko di
džiausias darbas, ji koordinavo visą 
kelionę į Ameriką.

Nusivežė jos tik 400 plokštelių, 
kurių greit pritrūko. Amerikos Jau
nimo Sąjungos valdyba finansavo ir 
pagamino kasečių, kurias vėliau 
platino.

Visur Amerikoje prisidėjo jaunimas. 
Jie daugumoje organizavo įvairiuose 
miestuose Svajonių koncertus.

Henrikas Antanaitis padėkojo visiems 
talkininkams ir Svajonių šeimoms už 
jų moralinę paramą.

Galiausiai prabilo pačios svajonės: 
"Sveikos sugrįžome, ačiū Dievui, 
džiaugiamės vėl būti su jumis", - 
pasakė Birutė. " Atvežėme lietuviškus 
linkėjimus iš šiaurės Amerikos visiems 
Australijos lietuviams." Pasikeis
damos jos su humoru pasakojo savo 
įspūdžius ir nuotykius iš gastrolių kas 
publikai labai patiko, Jungtinėse 
Valstijose ir Kanadoje jos davė iš 
viso 14-ka pasirodymų. Atsinešė 
didelį žemėlapį su atžymėtais visais 
miestais kur koncertai vyko. Jie buvo: 
Los Angeles, Bostone, New Yorke, 
Hamiltone, Toronte, Montrealyje, 
Clevelande, Čikagoje, Detroite, St. 
Petersburge, Omaha, Habsburge, 
Bradforde ir Grand Rapids. Kai 
kuriose vietovėse koncertai buvo 
kartojami.

Koncertuose dalyvavo daug žmonių 
ir visur jos gavo dideles ovacijas. New 
Yorke atėjo jas pasveikinti vyskupas 
P. Baltakis OFM. Grand Rapids turėjo 
pasikalbėjimą su PLB pirm. V. 
Kamantų. Clevelande dalyvavo J. 
Stempužio radijo programoje ir visur 

susitiko su jaunimo veikėjais.
Buvo padarytos kelios Video juos

tos, kurias parsivežė ir susirinkusiems 
popietėje parodė.

VI PLJK Org. kom. pirm. Henrikas 
Antanaitis pasitarime su PLB - nės 
pirmininku Vytautu Kamantų.

Pergyventus klimatinius pasikei
timus, jos pasakodamos paryškino. 
Kalbėdamos apie Los Angeles ir 
Petersburg!), užsidėjo saulės akinius, 
gi kalbėdamos apie vietoves kur šaltis 
ir sniegas jas pasitiko, jos apsisupo 
šiltais šalikais.

Kai pavargo pasakoti savo nuoty
kius,Jos įterpdavo po skambią dainą. 
Arūnas Bruožis palydėjo elektronine 

gitara, o Tomas Zdanius - būbnais.
Malonų pranešimą gavo sugrįžusi 

Virginija Bruožytė: Ji priimta soliste į 
"State Operą".

Išvykdamos iš Australijos jos turėjo 
tris pagrindinius tikslus: Išgarsinti 
Australijoje gale metų ruošiamą VI- 
tąjį PLJ Kongresą, pakviesti, kad į 
Kongresą atvyktų jaunimas iš šiaurės ’ 
Amerikos ir žinoma sutelkti Kon
gresui lėšų.
Per susitikimus su žymiais radijo ir 
bendruomenės veikėjais jos pastebėjo, 
kad susidomėjimas Australijos lietu
višku gyvenimu yra labtti didelis.

Dideliuose miestuose, Svajonių 
paskatinti, įsikūrė Jaunimo Sąjungos, 
ir tuoj didelį darbą atliko suorgani
zuodami ir tarpininkaudami Svajonių 
koncertams.

Iš visa ko matome, kad Svajonės 
tinkamai atstovavo Australijos lietu
vius ir buvo tikrai geros ambasadorės. 
Atrodo sulauksime daug jaunimo iš 
Amerikos.

Svajonės padėkojo talkininkams ir 
organizacijų atstovams, kurie parėmė 
vykstant į Ameriką: Geelongo Apy
linkės valdybai, Melb. Karių veteranų 
Ramovei ir Parapijos chorui. Didžiau
sia padėka teko Aldonai Butkutei ir 
Henrikui Antanaičiui kurie šitą su
dėtingą kelionę gerai suplanavo ir 
paruošė.

Svajonės atnešė daug gaivaus vėjo. 
Melbourne dar vieši PLB-nės vice- 
pirm. St. Jokubauskas, kuris gražiu 
žodžiu pasveikino Svajones. Taip pat 
su pasisekimais sveikino Svajones 
Melbourno Apylinkės pirm. Ričardas 
Šemetas.

Popietė praėjo labai nuoširdžioje 
nuotaikoje. Jautėsi, kad Svajonės 
įvertina melbourniškius, kurie nuo pat 
pradžios jų parengimus rėmė, jomis 
sielojosi ir jų pasisekimais džiaugiasi. 
Ačiū Jums, Svajonės, už malonią 
popietę ir sėkmės ateičiai.

Alisa Baltrukonienė.

ST ALI N O
TERORO AUKOS

Pamažu iš Lietuvos prasiveržia 
žinios, kurios buvo ilgą laiką užslėptos 
dėl mums suprantamų priežasčių. 
Pasirodo, kad komunistinių pažiūrų 
lietuviams nekaip sekėsi, kai Stalino 
"saulė švietė".

Poetė Salomėja Neris Nepriklau
somoj Lietuvoj daug darbavosi, kad 
komunizmas įsigalėtų Lietuvoj, tačiau 
paskutinių jos gyvenimo metų eilės 
rodo balsią neviltį, skausmą, sąžinės 
graužimą.

Mirė palyginti dar nesena. Žinom, 
kad ji eidavo į bažnyčią ir melsdavosi 
ašaroms liejantis skruostais.

Dabar viena kita prasiskverbia apie 
rašytoją Petrą Cvirką.
Jis buvo dar gyvas, judrus, pačiam 
tvirtume vyras, bet staiga mirė, neva 
nuo injekcijos, kurią jis gavęs iš 
neprityrusių rankų. Lietuvoj gandai 
taip ir liko, kad jis prašė valdžios jį su 
žmona išleisti išvykti į Ameriką. Taigi 
komunistai juo "atsikratė".

Apie abu šiuos talentingus kūrėjus 
oficialiai niekur nieko neskelbiama. 
Tačiau šiaip apie komunizmui daug 
dirbusius, buvusius Lietuvos komu
nistų partijos centro komiteto narius, 
"Mažoji Lietuviškoji Tarybinė Enci
klopedija" rašo, kad jie buvo sušau
dyti: teismų eigoje "įrodyti" jų, kaip 
šnipų nusikaltimai.

Daugelis lietuvių komunistų gy
veno Maskvoj ir Stalino "valymo" 
laikais buvo sušaudyti: Z. Angarietis,. 
B. Matusevičius, A. Niedvaras, I. 
Ošeravičius, P. Jankauskas ir J. 
Kasperaitis.
Visi virš minimi lietuviai buvo 
sušaudyti Maskvoj 1937 ir 1938 
metais.

Mūsų

Generolas Vytautas Putna, žymus 
lietuvis komunistas gyveno Maskvoj ir 
jį sušaudė 1937 m. birželio 22-tą, kaip 
"šnipą ir Išdaviką"', jį teisė kartu su 

kitais aukštais vadais, kaip maršalą 
Tuchačevskį ir kitus. Aukštais so
vietų ordinais ir medaliais apdova
notas sovietų armijos generolas 
Jeronimas Uborevičius buvo sušau
dytas 1937 m. vasario mėn..

Vartydamas "Mažąją Lietuviškąją 
Tarybinę Enciklopediją" skaitytojas 
ras apie šimtą pavardžių lietuvių 
komunistų, kurie "didžiųjų valymų" 
metu buvo sunaikinti, net jų laidojimo 
vieta nežinoma.
RA REIŠ KI MAS

SP A U D AI
Lietuvos atstovo prie Šv. Sosto, S. 

Lozoraičio jr. pareiškimas:
"Šventasis Tėvas gerai pažįsta 

■ katalikiškosios lietuvių tautos aspira
cijas, kurias ji ne kartą yra išreiškusi 
praeityje ir tebereiškia dabar.

Jo noras aplankyti Lietuvos kata
likus kaip ir visus kitus pasaulio 
tikinčiuosius, negali būti siejamas su 
lietuvių tautos apsisprendimo teise.

"Sovietų agentūros teigimas, kad 
Lietuva yra Sovietų Sąjungos dalis, 
tegali visiems priminti tą smurtą, 
kurio pasekmėje ji prarado savo 
nepriklausomybę.

Visas civilizuotasis pasaulis, kaip 
Europos Tarybos laikysena parodo, 
žiūri į Lietuvą kaip ekspansionistinės 
politikos auką".

1OOO m. jubiliejus 
So-v. Sąjungoje?

Garsusis sovietų poetas Jevtušenko 
paskelbė pernai, gruodžio mėn. 
vienam laikraštyje straipsnį, kuriame 
siūlė Sov. Sąjungoj išspausdinti bibliją 
ir teigė, kad religijos nereikėtų 
išmesti iš istorijos lapų.

"Komsomolskaja Pravda", jaunųjų 
komunistų sąjungos laikraštis, dažnai 
spausdinąs įvairius žmonių laiškus, 
pradėjo spausdinti laiškus, nukreiptus 
prieš Jevtušenko. Laikraštyje 
pasirodė ir vedamasis kartu su 
laiškais, kuriame sakoma, kad laiškų 
autoriai yra teisūs, sakydami, kad šių 
laikų žymūs rašytojai nepakankamai 
pabrėžia religijos priešingumą 
marksizmui. Taip pat pareiškiama, 
kad šiuo metu pavojinga neminėti 
religingumo pavojaus, nes religiniai 
sentimentai krašte yra išpūsti 
išvakarėse 1090-ties metų jubiliejaus 
nuo krikščionybės įvedimo į Rusiją.

Mes žinom iš įvairių svetimtaučių 
veikalų, kad 988-tieji metai yra 
jubiliejiniai, kai visų Rasų 
imperatorius Valdamaris, rusiškai 
vadinamas Vladimiru, norėdamas 
vesti Bizantijos imperatoriaus seserį, 
apsikrikštijo ortodoksų religijoje, 
įdomiausia tai, kad sovietai nutyli 
Vladimiro ir jo tėvo Šventasaulavio 
kilmę. Šventasaulavis iki mirties liko 
Mitros tikėjime. Rusai Šventasaulavj 
vadina Sviatoslavu ir su juo pradeda 
Rusijos valdovų dinastiją, kuri Rusiją 
valdė iš Kijevo iki 14-to amžiaus. Po 
to valdė iš Maskvos. 1391 metais 
Maskvos princas Vasilijus I-sis vedė 
Sofiją, dukrą karaliaus Vytauto ir jo 
žmonos Onos. Vasilijus I-sis pasijuto 
stiprus, turėdamas galingą karalių 
uošviu, pradėjo valdžią suimti i savo 
rankas. Jo sūnus Vasilijus II-sis ir jo 
ainiai Rusiją valdė iki 1613 metų. Po 
to prasidėjo Romanovų dinastija.

Sovietų istorikai daug ką nutyli, o 
gal daug ko ir nežino. Šiuo metu Sov. 
Sąjungoj, be abejo, pasigirsta kalbų, 
kad reikėtų prisiminti Rusijos 
valstybės pradžią. Komunistų partija 
nenori prisiminti 1000-ties metų 
jubiliejaus apsikrikštijimo ortodoksų 
tikėjime, taigi iš anksto stengiasi 
užgniaužti žmonių norą, kad būtų 
prisimenama tolima praeitis.

Agnė Lukšytė 
Pastogė Nr. 12 1987. 3. 30 pusi. 3
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IŠKILMINGAS MARTYNO JANKAUS

RAGER BI MAS
1938 metais rugpjūčio 7 diena - 

sekmadienis. - Sunku man net 
susirasti žodžius , tinkamus padėkai, 
mūsų maloniai šeimininkei p Jei Elzei 
Jankutei, nes ji ne tik sumani 
šeimininkė, bet ir miela draugė. Šį 
rytą, saulutei skaisčiai šviečiant ir 
paukšteliams sode už lango čiulbant, 
panelė Elzė patyliukais atėjo į mūsų 
kambarį ir išbudino mus, apšlaks- 
tydama mūsų kojas šaltu vandeniu.

Elzė Jankutė

Mudvi labai puikiai atilsėjom, mie
godamos jos lovoj, tarp minkštų 
patalų. Pakol apsirengėm, lauke, 
sodelyje jau vyko gyvas judėjimas. 
Rodės, visi jau bus atsikėlę ir ten 
susirinkę. Mudvi taip pat išėjom į 
kiemą, pasukom sodeliu, kur kitam 
kampe buvo pastatytas prausimuisi 
indas, muilas ir rankšluosčiai, ant 
suolelio, po medžiais. Kiekvienas iš 
eilės ėjom apsiprausti. Ir tikrai jautėsi 
gera ir gaivu. Vanduo buvo šaltas ir 
tyras. Nusiprausus - veidai paraudo
navo. Jautėmės vėl kaip naujai 
atgimę.

Visi buvo linksmi ir smagūs. "Labo 
ryto" linkėjimai girdėjosi visose 
pusėse. Paskiau - atėjo laikas pusry 
čiams. Pusryčiavom sodelyje, po 
lapotais medžiais greta namo. Buvo 
išstatyti ilgi stalai ir suolai, tarytum 
amerikoniškam piknike. Stalai - 
padengti baltomis, švariomis lininėmis
staltiesėmis ir padėti popieriniai 
šluostukai. Lėkštės, žinoma, ne popie
rinės, o maistas! Geras, šviežias. 
Lietuviškų ūkių sviestas, kiaušiniai, 
pyragas, juoda duona, skaniai kve
pianti ir viskas, o viskas - skanu, 
patrauklu iki skaniai aromatą sklei
džiančios kavos.

Ir vis dar daugiau svečių prigūžėjo. 
O apie pietus - prisirinko ir privažiavo 
jų daugybė. Tarp jų buvo ir Klaipėdos 
krašto gubernatorius, ministrai ir 
žymūs asmenys iš Kauno. Jie suva
žiavo iš arti ir toli, norėdami atiduoti 
pagarbą Mažosios Lietuvos Patriar
chui Martynui Jankui, švenčiančiam 
80 metų amžiaus sukaktį. Jie atvežė 
jam daug linkėjimų ir daug dovanų. 
Vienas ištisas kambarys namuose buvo 
paskirtas dovanoms sukrauti. Niekad 
savo gyvenime nesu mačiusi tokios 
milžiniškos minios, susirinkusios į 
gimtadienio paminėjimą. Ir, esu tikra, 
niekad daugiau ir nematysiu, nebent, 
vėl Lietuvoj, Martyno Jankaus 90 
metų amžiaus sukakties proga. Ach, 
kaip vėl norėtųsi čia būti!

Po pietų, užbaigus programą sode
lyje, dovanos buvo išneštos ir sudėtos’ 
ant stalų, susirinkusiųjų akivaizdoj. 
Didelė kėdė, lyg sostas, buvo aptai
syta vainikais, gėlėmis, žalumynais. 
Senasis Patriarchas atvestas iš kam
bario iškilminga tvarka, atitinkama 
Mūsų Pastogė Nr. 12 1987. 3. 30 pusi. 4

šiam svarbiam įvykiui, ir pasodintas 
toje didelėje kėdėje priešais susirin
kusią jį pagerbti milžinišką minią. Jo 
veidas žėrėjo švelnia šypsena, o 
viršum jo minkštos, geros ir patrio
tiškos širdies, ant krūtinės, kabojo 
didelis, puošnus medalis, geriau pasa
kius, žvaigždė, žibančio aukso ir 
skaidrių spalvų. Tai ordinas, kurį jis 
anksčiau yra gavęs, kaip dovaną už 
didelius darbus, iš valdžios.

Petras Babickas, poetas ir rašy
tojas, kuris prieš keletą metų yra 
buvęs ir Amerikoj, buvo ceremonijų 
vedėjas. Jis padeklamavo eilių ir 
pradėjo programą iškilmingu žodžiu. 
Po to pristatė kitus programoj 
dalyvaujančius žmones. Pastarieji 
įteikė savo dovanas ir pasakė trum
pas, Patriarcho pagerbimui skirtas 
kalbas. Visa programa - tikrai buvo 
žavinga. Joje kiekvienam tegalėjo būti 
garbė dalyvauti. Pono M. Jankaus trys 
dukterys - Elzė, Ėdė ir Urtė - buvo 
ypač malonios ir svetingos. Panelė 
Elzė dėvėjo tautišką kostiumą, panelė 
Ėdė - ilgą, baltą sodinę suknią, kuri 
itin derinosi prie jos moteriško 
grakštumo, o panelė Urtė - dėvėjo 
popietinę suknelę, paprasto ilgumo.

Programa užsitęsė apie valandą 
laiko, ir kiekviena minutė - itin įdomi, 
o kaip ji baigėsi - atėjo žinia, jog už 
keletos minučių atsvyksta dar 500 
svečių. Šie 500 svečių - buvo kariai, 
parinkti iš įvairių Lietuvos kariuo
menės dalinių. Tai ekskursija 
Nemunu, kuriai vadovavo maj. S. 
Narušis. Jie atvyko specialiai atiduoti 
pagarbą žilagalviui Patriarchui, jo 
garbingo amžiaus sukakties proga. 
Visi gėrėjomės žiūrėdami, kaip karei
viai įmaršavo į kiemą ir sustojo gražioj 
rikiuotėj. Turėjom progą pamatyti 
mūsų majorą S. Narušį duodant 
kariškus įsakymus ir mosuojant bliz
gančiu kardu. Paskui mūsų Patri
archas, lydimas karininkų garbės 
sargybos, - pik. Saladžiaus, pik. 
Šarausko, Klaipėdos gubernatoriaus, 
maj. Narušio ir keletos kitų, - praėjo 
pro kareivių eilę, kareiviams stovint 
ramiai, ir priėmė paradą. Po to maj. S. 
Narušis pasakė kalbą ir įteikė 
Patriarchui bei visoms jo trims 
dukterims dovanas. Žmonių minia 
linksmai tą viską sutiko - plodama 
rankomis. Gi tie 500 karių - sušuko 
galingą lietuvišką "valio!"

Tauragiškiai ūkininkai sveikina M. Jankų 1938 m. jo 80 metų sukakties proga.

skaniais valgiais, kokius jau pirmiau 
minėjau ir dar - skaniausiais tortais. 0 
tie 500 karių - buvo pavalgydinti 
bendrai kitoj pusėj kiemo. Sode, kur 
mes vaišinomės, matėm Bitėnų kaimo 
mergeles, nešančias didžiules pintines 
visokiausio maisto ir skanumynų tiems 
kariams - Lietuvos gynėjams. Šiuo 
laiku tie kariai - buvo M. Jankaus ir 
viso Bitėnų kaimo svečiai.

Iš pat ryto, visą dieną, mes 
fotografavom viską, kas tik ten dėjosi. 
Taigi, dabar turime ne tik atmintį 
savo širdyse, bet ir vaizduose. Po 
pietų - smagiai praleidom laiką 
šokdami ir dainuodami. Šokom kieme 
ant žolės, ir šokom visi - kariai ir 
civiliai. Mat, jie - atsivežė su savim ir 
karišką orkestrą.

Karininkai, kariai ir svečiai - visi 
kartu, kaip broliai ir seserys, tikri 
lietuviai širdyse, niekas nesisklrstėme 
į jokius laipsnius, visi buvom lygūs 
Martyno Jankaus ir jo šeimos svečiai. 
Šokti ant žolės - buvo tikrai ypatingai 
įdomu, nes vienoje vietoje buvo 
aukčiau, o kitoj - duobutė. Vietomis 
buvo gryna žemė ir batai pribiro 
smėlio. Tačiau, nežiūrint to visko, 
šokiai tęsėsi.

Ar galit įsivaizduoti keletą šimtų 
porų šokant lauke, dideliam kieme? 
Jeigu galit, tai taip pat galėsit 
įsivaizduoti ir kiek daug dulkių tie 
šokėjai sukėlė. Bet viskas tas nesvar
bu. Svarbu, kad tai buvo smagu. 
Niekas nekreipė jokio dėmesio į 
dulkes iki tol, pakol maj. S. Narušis 
sukomandavo kareiviams rikiuotis ir 
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žengti pirmyn. Paskutiniai karių 
žingsnių garsai ir jų siluetai dingo už 
tvartų, kur kelias veda į pakalnę, 
Nemuno link. Ten jie buvo palikę ant 
inkaro savo garlaivį. Mes stovėdami - 
mojavom jiems sudiev, ligi jie visiškai 
pranyko iš mūsų matomumo ribos.

Saulė leidosi, dangus raudonai 
nusidažė ir buvo laikas pradėt 
galvoti apie grįžimą Kaunan. Tikrai 
tai buvo graži, garbinga ir didinga 
diena. Nuo dabar mes gyvensim su 
brangiu atmininmu apie smagią dieną, 
praleistą minint M. Jankaus 80 metų 
amžiaus sukaktį su juo ir jo namuose - 
Bitėnų kaime, Klaipėdos krašte, 
Dieve laimink jį!

Pranas Alšėnas

TEvyniEjE
LIETUVOS GYVENTOJAI

Vilniaus radijo pranešimu, lietuviai 
Lietuvoje sudaro 80 proc. visų 
gyventojų skaičiaus. Apie tai kalbė
damas filosofijos kandidatas Vladas 
Gilys pastebėjo, kad šio šimtmečio 
pradžioje lietuviai Lietuvoje sudarė 
mažiau kaip du trečdalius gyventojų 
skaičiaus, tačiau nenurodė, kokios 
apimties Lietuvos teritoriją jis turėjo 
omeny.

Kalbėdamas apie mažumas, prane
šėjas pastebėjo, kad dauguma Lietu
voje dabar esančių rusų gyvena 
Vilniuje ir Klaipėdoje, o kaimuose jų 
beveik nėra.

Lenkai gyvena Vilniuje ir apie
Vilnių. Dauguma žydų irgi susitelkę 
Vilniuje.
Toliau pasakyta, kad 1979 metais 
Lietuvoje buvo 113.000 etniškai 
mišrių šeimų.

Jei lietuvis veda lenkę arba 
atvirkščiai, tai aštuoniose iš dešimties 
tokiose
mišriose šeimose vaikai užregistruo
jami kaip lietuvių tautybės.

Statistikos duomenimis, vienas 
trečdalis Lietuvoje gyvenančių rusų 
gerai kalba lietuviškai, o dar daugiau 
supranta lietuvių kalbą.

Kitos mažumos kalba daugiausiai 
lietuviškai arba rusiškai.

PARAMA OSI ĮSTAIGAI
"Gimtojo krašto" 5 nr. skyriuje 

"Lietuva spaudos veidrodyje" patei
kiama duomenų apie sovietų okupuo
tos Lietuvos tardymo ir prokuratūros 
organų pagalbą Vašingtone 1979 m. 
įsteigtai OSI įstaigai.

Liormanas.

Visi šitie momentai - buvo tiesiog 
nuostabiai puikūs ir jaudinantys. O, 
dar kas nuostabiausia, visi šie 
minėjimo dalyviai, įskaitant ir tuos 
500 karių buvo pavalgydinti, pavai
šinti ir priimti didžiausiu nuoširdumu.

Civiliniai svečiai - vėl pakviesti į 
sodą, už stalų, apkrautų visokiausiais
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MIRUSIEJI
A. A.

G aidžioni enė

Kovo 13 d., Lldcombo ligoninėje, po 
ilgesnių negalavimų, mirė A.A.Vera 
Gaidžionienė, gyvenusi Bankstowno 
Yagoonos priemiestyje. Velionė V. 
Gaidžionienė gimė 1905 m. rugpiūčio 
20 d. Kaune. Jos tėvų, Ganų šeimoje, 
buvo du sūnūs ir dvi dukros. Vera buvo 
jauniausia šeimoje.

Tėvas prieš pirmą pasaulinį karą 
dirbo Kaune, elektros jėgainės opera
toriumi.
Prasidėjus karui, šeima pasitraukė nuo 
užeinančių vokiečių į Rusijos gilumą, 
bet tėvas nebespėjo. Daug iškentusi 
šeima tik po karo vėl susijungė ir 
toliau gyveno Kaune.

1925 m. lapkričio 8 d. Vera 
ištekėjo už kriminalinės policijos 
vaidininko, Aleksandro Gaidžionio; 
susilaukė trijų atžalų - Lidijos, 
Viktoro ir Reginos. 1944 m. šeima 
pasitraukė į Vokietiją. Iš pradžių 
gyveno Thue ringi joje, Walterschau- 
sene, vėliau - pasibaigus karui - 
amerikiečių zonoje, Fuldos mieste 
buv. DP stovykloje.

1949 m. birželio 22 d., "Anna 
Salen" laivu drauge su šeima atvyko į 
Australiją - Sydnejun.

Kurį laiką, siaučiant streikams, 
gyveno Bathursto, Nelsons Bay ir 
Bankstowno emigrantų stovyklose. 
Vėliau - 1950 m. - šeima nusipirkus 
namą Yagoonoje, čia visą laiką 
gyveno, iki išeinant į pensiją dirbdama 
tekstilėje.

Palaidota kovo 17 d. Rookwoodo 
lietuvių kapinių sekcijoje. Religines 
apeigas atliko prel. Petras Butkus. 
Bažnyčioje - gedulingų pamaldų metu 
ir kapuose su mirusiąja atsisveikino 
gausus būrys giminių bei pažįstamų.

Nemažai jų dalyvavo ir šermenyse.
Ilsėkis ramybėje I 

Ž.

A. A.
Benediktas Liiūga

Mirties Angelui išvedus amžinybėn visų mylimą motiną, uošvę ir močiutę

VERĄ G AI D ŽI O N1 E NĘ

reiškiame nuoširdžią užuojautą skausmingai velionės pasigendantiems ir 
liūdintiems jos artimiesiems: dukrai Lidijai Žalienei ir sūnui Viktorui 
Gaidžioniui su šeimomis, dukrai Reginai Gaidžionytei ir visiems 
giminaičiams.

Pranas ir Elytė N agi ai, 
Adelė Skirkienė,
Juozas Almis ir Stanislava Juragiai.

(1903. 3. 7. - 1987. 3. 9.)
Gimęs Radviliškyje, ūkininko šei

moje. Karinę prievolę atlikęs dirbo 
Lietuvos geležinkelių tarnyboje.
Visą tarnybos laiką buvo aktyvus 
šaulys. Karui prasidėjus pasitraukė, su 
šeima 1 Vakarus. 1943 metų gale iš 
Vokietijos atvyko į Australiją. Apsi 
gyveno Newcastle priemiestyje vadi
namu Tighs Hill ir ten nusipirko namą, 
kuriame išgyveno iki mirties.

Benediktas dirbo (vairiose įmonėse, 
kaip sunkvežimių šoferis, o vėliau, 
kaip daržininkas. Sveikatai pablogė
jus, išėjo į pensiją. Mirus žmonai, 
mažiau pasirodydavo tarp savųjų. O 
kol buvo pilnos sveikatos - veiklus 
Newcastle Apylinkės lietuvis. Dažnai 
renkamas i Apylinkės valdybą, Tautos 
Fondo (galiotinls ir Diskusijų klubo 
narys - bei paskaitininkas. Nuolati
nis žurnalo "Kario" "Tėviškės Aidų” 
ir "Mūsų Pastogės" prenumeratorius.

Visą laiką sielojosi savos tautos 
skaudžiu likimu ir jos vargais. 
Sveikatai visai sušlubavus, priimtas j 
St. Josepho prieglaudą, kurioje ir 
mirė.

Kovo mėn. 11 d. Tighs Hill katalikų 
parapijos bažnyčioje, kuriai Benedik-
tas priklausė, vietos australas kunigas 
atlaikė gedulingas mišias. Dalyvavo 
visi Apylinkės valdybos nariai, vietos 
lietuviai ir australai Benedikto drau
gai.

Bažnytinėm apeigom pasibaigus 
velionies karstas nuvežtas į Lidcombę 
katalikų bažnyčią kur laidotuvių 
apeigas atliko prel. P. Butkus. Var
gonais ir giesmėmis palydėjo Antanas 
Kramilius. U ž jaučiantieji tautiečiai, 
laisvos Lietuvos kolegos, buvę gele
žinkeliečiai bei šauliai dalyvavo 
pamaldose.

Benediktas palaidotas - lietuvių 
kapinėse, kur jau ilsisi jo žmona Ona. 
Liūdesyje liko keturi sūnūs ir dukra su 
šeimomis. g

A. A.
V. VAI ČI K AUS K AS

Kovo 10 d. Geelonge mirė Virgini
jus Vaičikauskas, 41 metų amžiaus. 
Virginijus gimė Vokietijoje. į Austra
liją atvažiavo vos 4 metukų.
Čia jis užaugo, ir mokėsi. Buvo jis 
aktyvus skautas, šoko tautinius šo
kius, sportavo. Buvo švelnaus būdo ir 
patriotas jaunuolis, norėjo aplankyti 
savo tėvų gimtinę Lietuvą.

Rasta, kad silpnėja jo raumenys. 
Taip jo jėgos pamažu nyko. Reikėjo 
dar jaunam vaikščioti su lazdomis, o 
vėliau turėjo važinėti kėdėje.
Prieš porą metų pasitraukė iš darbo ir 
apsigyveno pas seserį Vidą Bražio- 
nienę, kuri stropiai jį pržiūrėjo. 
Paskutinius mėnesius jis buvo ligoni
nėje, kurioje būdamas ir mirė :

Laidotuvės įvyko kovo 12 d. 
lietuvių St. Johns bažnyčioje, N. 
Geelonge. Mišias aukojo prel. Pr. 
Vaseris ir vietos klebonas Fr. Teal. 
Skaitymus atliko V. Stuikevičius, o 
aukas atnešė Loreta ir Olivia Bražio- 
nytės. Po Mišių atsisveikinimo žodį 
tarė Geelongo Apylinkės pirm. O. 
Schrederis ir skautų vardu Dr. Rimas 
Šarkis.

Skaudu, kad pačioje jaunystėje 
apleidai mus.
Ilsėkis ramybėje! J. M.

1926 M. VILNIUJE

Po pirmojo pasaulinio karo Vilniaus 
miesto transportas pasikeitė - arklių 
traukiamus vežimus pradėjo išstumti 
automašinos, vėl atsirado prieš karą 
pasirodę ir išnykę keleiviniai auto
busai.

1926 m. Vilniuje buvo atidarytos 
pirmosios autobusų linijos. Arklinis 
tramvajus galutinai likviduotas, bėgiai 
nuimti, grindinys išlygintas.
1926 m. Vilniaus miesto magistratas 
su Šveicarijos autobusų kompanija 
"Arbon" sudarė sutarti, pagal kurią 
kompanija įsipareigojo organizuoti 
mieste reguliarų autobusų eismą ir už 
verslo nuomą mokėti miestui po 100 
tūkstančių zlotų per metus. Magis
tratas, savo ruožtu, įsipareigojo 
prižiūrėti ir remontuoti gatves, kurio
mis važinės autobusai.

Pirmieji keleiviniai autobusai kur
savo trimis linijomis, maždaug tais 
pačiais maršrutais, kaip anksčiau 
arklinis tramvajus: Geležinkelio stotis 
- Rotušės aikštė - Žvėrynas (iki 
Lokių gatvės); stotis - Antakalnis ir 
stotis - Kalvarijų (F. Dzeržinskio) 
gatvė. Po trejų metų buvo atidarytos
dar trys autobuso linios: Ukmergės 
gatvė -prekių stotis - Katedros 
aikštė - Polocko gatvė ir Didžioji 
Pohuiianka.
Šiais maršrutais važinėjo nedideli 
(14-15 vietų) autobusai. Daugelis 
miesto gyventojų taupumo sumetimais 
į darbą ir iš darbo, nepaisydami 
didelių atstumų, ėjo pėsti arba 
stengėsi įsigyti dviračius, nes 

važiavimas autobusu brangiai kainavo 
(20 grašių už vieną tarpstotę; 4 
grašius kainavo Ikg cukraus). Be to, 
pirmieji autobusai dažnai gesdavo ir 
nebuvo mėgiami. Minėtomis linijomis 
1928. m. kursavo 63, 1931 m. - 108, 
1932-1937 m. - 25-34 autobusai.

Kaip matome vėliau autobusų 
sumažėjo, nes nuo 1931 m. mieste 
buvo paleisti didesni, šveicarų firmos 
"Saurer" autobusai.

Pirmąja linija Geležinkelio stotis - 
Žvėrynas autobusai kursavo kas 2-3 
mln. ir per 1 val.jais nuvažiuodavo 600 
keleivių. Antrąja linija Geležinkelio 
stotis - Antakalnis per valandą 
nuvažiuodavo beveik trissyk mažiau 
keleivių - 215. Šiomis pirmosiomis 
autobusų linijomis vilniečiai dau
giausia naudojosi, o kitais maršrutais
pavyzdžiui, į Didžiąją Pohulianką, 

autobusai važinėdavo pustuščiai.
1929 m. per dieną miesto transportu 

vidutiniškai važiuodavo po 25 tūkst. 
keleivių. 1932 m. autobusų linijų jau 
buvo 8, tais metais daugiausia būta ir 
keleivių. Toliau linijų nebedaugėjo, 
bet atvirkščiai - sumažėjo iki 6, vis 
mažiau buvo keleivių. Šveicarijos 
autobusų kompanijai daugiau rūpėjo 
pelnas, negu keleivių patogumai, o 
magistratas nepajėgė išbristi iš skolų 
ir keleiviniam transportui mieste 
neskyrė pakankamai dėmesio.

Vilniaus miesto Rotušės 
aikštės vaizdai 1930 metais.

AR ŽINOTE, KAD:
Kai kurios kiniečių rašomosios 

mašinėlės turi daugiau kaip penkis 
tūkstančius ženklų.

Mokslininkai tvirtina, kad visi 
žmonės sapnuoja. Tik daugelis tų 
sapnų neprisimena.

Mūsų

Žinios
N.S.W. vyriausybė susitarė su 

Australijos federaline valdžia įsteigti 
ketvirtą universitetą Sydnejuje. Sta
tybos darbai prasidės sekančiais 
metais, gi pirmieji studentai bus 
priimti 1990 metais. Universitetui 
vieta parinkta Doonside priemiestyje, 
vakarinėje Sydney metropolio dalyje.

Kinija baigia susitarti su Portugalija 
dėl Macao teritorijos perėmimo. 
Numatoma Macao perleisti kiniečiams 
1999 metais, t.y. dviems metams po 
to, kai anglai Kinijai perleis Hong 
Kongo Koloniją.

Ukrainiečių Ivano Demjanjuk teis
me Izraelyje prokuratūra vis dar 
bando įrodyti, kad kaltinamasis yra 
tas pats Ivanas, žudęs žydų tautybės 
asmenis Dreblinkos koncentracijos 
stovykloje Il-ro pasaulinio karo metu. 
Demjanjukas turi randą nugaroje, 
panašų į tą, kurį turėjo koncentracijos 
stovyklos sargas, jei patikėti Sovietų 
parūpintu SS sargybinio asmens doku
mentu. Tačiau tas pats dokumentas 
mini esesininką buvusį 175 cm. 
aukščio, gi kaltinamasis Demjanjuk 
yra 180 cm. aukščio.

Ivanas Demjanjuk tvirtina, kad 
Sovietų parūpintas SS sargybinio 
dokumentas yra KGB sufabrikuotas.

Jungtinių Tautų karo nusikaltimų 
komisija atmetė Izraelio prašymą 
atidaryti viešumai komisijos laiko
mas slaptas asmenų, įtartų karo 
nusikaltimais, bylas. Pagal veikiančias 
Jungtinių Tautų taisykles prie bylų 
gali prieiti tik Jungtinių Tautų narių 
valstybių atstovai, prieš tai davę 
specifines įtariamų asmenų pavardes.

Australijos opozicijos lyderis John 
Howard atleido Andrew Peacock iš 
opozicinio kabineto, pakaltinęs jį 
nelojalumu. Andrew Peacock pripa
žino, kad Melbourne laikraščio 
atspausdintos detalės, Hečiančios pri
vatų telefoninį pasikalbėjimą tarp 
Peacock ir Viktorijos opozicijos 
lyderio Jeff Kennett, atatinka tiesai.

Sydnejaus pietinėje dalyje Lucas 
Heights priemiestyje atominės ener
gijos stoties laboratorijoje kilęs gais
ras greit likviduotas, nepadaręs di
desnių nuostolių.

Queenslapdo vyriausybės nutarimas 
parduoti eilę tropinių salų jas iki šiol 
nuomavusioms privačiom firmoms su
kėlė daug triukšmo. Šį nutarimą puola 
Queenslando darbiečiai ir liberalai, 
Federalinė vyriausybė, Gamtos ap
saugos organizacijos bei mokslininkai.

Vatikane susirinkusi 15 kardinolų 
taryba svarsto kaip išbristi iš sunkios 
finansinės krizės. Dabartinės Vati
kano pajamos nepadengia nei pusės 
išlaidų.

Bijomasi, kad užsitęsusi krizė gali 
priversti Vatikaną pradėti išparduoti 
sukauptus meno kūrinius.

Rheindahlen, Vakarų Vokietijoje, 
nežinomi teroristai išsprogdino di
džiulę bombą, paslėptą automobilyje 
prie pat britų Reino armijos štabo 
valgyklos. Atentato metu valgykloje 
vyko NATO šiaurės armijų grupės 
karininkų ir jų šeimų pobūvis. 100 kg. 
bomba sprogdama sužeidė 31 žmogų ir 
sunaikino 20 mašinų.

Rheindahlen kareivinių miestelyje 
gyvena apie 12000 žmonių, daugiausia 
kariai ir jų šeimos. Miestelis randasi 
prie Moenchen Gladbach, apie 80 km. 
nuo Bonos.
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MOTERS IR VYRO SANTYKIAI

Vyro elgesys su moterimi daugiau
sia priklauso nuo jo vidinės, dvasinės 
kultūros, gyvenimo ir vaidmens šei
moje supratimo. Normalūs intymūs 
vyro ir moters santykiai priklauso nuo 
teisingo tikrosios vyro ir moters 
prigimties esmės supratimo ir nuo 
daugelio kitų priežasčių, kurias 
kiekvienas iš mūsų turime patys 
numatyti, suliedami savo sielas ir 
kūnus į vieningą, harmoningą visumą.

Koks turi būti pilnaverčių vyro ir 
moters savitarpio santykių pagrindas, 
nurodė poetas U. Vitmenas, kuris 
tvirtino, jog tobula yra tai, kas yra 
vyriška, ir tai, kas yra moteriška. 
Norint suprasti ši teiginį, reikia turėti 
pilnaverčio ir kilnaus žmogaus bruo
žų. Jeigu vyrui ar moteriai neįdieg- 
tos dvasinio tyrumo ir tvirtumo 
savybės, jei nesiveržiama i aukštumas, 
nesiekiama fizinio tobulumo ir dva 
sinio turtingumo, t. y. nesistengiama 
formuoti pilnavertės asmenybės, ne
tenkama žmogiškumo. Vulgarūs 
santykiai žemina tiek moters^ tiek

Solistė Prudencija Bičkienė-Jokubauskienė ir PLB vicepirmininkas Stasys 
Jokubauskas žavisi Sydnejaus miesto grožiu,.atvykę į Australijos Lietuvių 
Dienas.

PENSI NI N KAI

Vasario mėn. pradžioje Melbourne 
Apylinkės pirmininkas Ričardas 
Šemetas gavo pasiūlymą iš T.V 
bendrovės kad jiems reikalinga dides
nis skaičius žmonių padaryti reklamų. 
R. Šemetas, vadovaudamasis 
bendruomenine mintimi, nepraleido 
šios progos ir tą reikalą pasiūlė 
pensininkams, kurie už kelių dienų 
turėjo savo mėnesinį susirinkimą. Į 
susirinkimą atvyko tos bendrovės 
atstovė ir pranešė, kad yra numatyta 
padaryti reklamą ir tam yra reikalinga 
100 žmonių sudaryti miniai. Užtai ji 
pažadėjo 1500 dolerių užmokestį.

Tą pasiūlymą pensininkai priėmė ir 
nutarė uždarbį paskirti Vasario 16- 
tos gimnazijai Vokietijoje. 

A. A. Verai G uidžioni enei

mirus, giliai užjaučiame dukteris Lidiją, Reginą ir sūnų Viktorą, jų šeimas 
bei artimuosius ir kartu liūdime.

Elena ir Izidorius Jonaičiai - Epping, NSW.

A. A. Verai G ai džlonlenei

mirus, dukras Lidiją, Reginą, sūnų Viktorą su šeima ir visus artimuosius 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Brigita ir Adomas Bartkus - Bankstown.

Mylimai motinai, uošvei ir močiutei

A. A. Verai G aidžlonlenei

mirus, dukteris Lidiją, Reginą, ir sūnų Viktorą, jų šeimas ir artimuosius, 
giliai užjaučiame.

Rūta ir Vincas Augustinavičiai.

vyro orumą ir dažniausiai tampa tik 
pojūčių reikme.

Tarpusavio santykių iškrypimų 
dažniausiai pasitaiko piktnaudžiau
jančiųjų alkoholiniais gėrimais šei
mose. Išgėręs žmogus nebekontro- 
liuoja savęs, jis lyg laivas be vairo ir 
burių. Tada nebelieka nieko kilnaus, 
o yra moteris — "reikmė".

Mylimas vyras moteriai taip pat yra 
jėga, kuri ją įkvepia žygdarbiams ir 
pasiaukojimui. Todėl nesmerktina, 
jei moteriai mylimas vyras atrodo 
kažkuo pranašesnis už ją. Ir jei 
abipusis susižavėjimas yra nuoširdus, 
neapgaulingas, jis sieja abiejų širdis 
tvirtos draugystės ryšiais.

Ypač didelę reikšmę šeimos gyve
nime turi moters ir vyro ypatybių 
supratimas, kuris remiasi visiems 
žinomu teiginiu, jog moteris ir vyras 
yra lygiaverčiai ir vienas kitą papildo. 
Mūsų gyvenimo sąlygomis vyras ir 
moteris turi vienodas galimybes 
visapusiškai vystytis ir atskleisti savo 
talentus.

TELE VI ZI.J OJE

Dėka R. Šemeto rūpestingumo ir 
prel. P. Vaserio per pamokslą bažny
čioje paraginimo, filmavimo dieną, 
nežiūrint labai karštos dienos, susi
rinko 128 asmenys.

Už pasišventimą jau yra gautas 
1500 dolerių čekis.
Prie šio pensininkų sumanymo paremti

VASARIO 16 GIMNAZIJĄ 
jau pasisiūlė prisidėti pavieniai asme
nys su savo aukomis.

Pensininkų Sąjungos valdyba paste 
bėjusi visuomenėje pasireiškusį dos
numą Vasario 16-tos gimnazijai, 
nutarė vajų pratęsti iki gegužės mėn. 
1 dienos, ir duoti progos kiekvienam 
jautriam lietuviui prisidėti savo auka

Andrius Šmitas, Vasario 16 gimnazijos 
direktorius, prie gimnazijos rūmų.
prie vienintelės laisvajame pasaulyje 
veikiančios lietuvių gimnazijos išlai
kymo.

Aukotojų sąrašas bus paskelbtas 
mūsų spaudoje ir kartu su aukomis 
persiųstas Vasario 16-tos gimnazijos 
vadovybei.
Aukas priima Sąjungos kasininkė V. 
Jablonskienė ir pirmininkas J. 
Petrašiūnas. Čekiuose užrašyti: Pen
sininkų Sąjunga. Siųsti adresu: Pensi
ninkų Sąjunga, 44 Errol St. North 
Melbourne, 3051, Vic.

J. Petrašiūnas.

CANBERRA
Po sėkmingų 1986-87 metų kovo 

mėn. 22 d., sekmadienį, metiniame 
klubo narių susirinkime buvo išrinkta 
nauja klubo valdyba: keturi iš 
buvusios valdybos sąstato - J. 
Andruška (pirm.), J. Kovalskis, G. 
Howe, K. Makūnas ir trys naujieji - A. 
Stepanienė, R. Vilkaitis ir R. Minio
tas.

Verta pagyrimo praeitos kadencijos 
valdyba, ypač nepašykštėjusi finansi
niai paremti Apylinkės valdybos 
veiklą ir funkcijas, o taip pat ir 
esamas kitas organizacijas.

Po klubo šaldytūvų Ir kitų remontų 
klubo finansinis perteklius, investa
vimo komisijai rekomenduojant ir šiam 
susirinkimui balsavimu sutikus, bus 
investuojamas.

Firmoje "Residential Real Estate" 
- mieste butus išnuomavimui įsigyjant, 
arba trumpalaikiais indėliais banke.

Klubo reikalus užbaigus, kitas 
"susirinkimas" vyko BBQ kieme skau
tų suruoštoje tradicinėje Kaziuko 
mugėje ligi tamsos. K

S YD NSLJXJS
KAZIMIERINfiS

Ir šiemet Sydnejuje lietuvių orga
nizacijos - kovo 15 d. - suruošė šv. 
Kazimiero dienos paminėjimą. Jis 
pradėtas pamaldomis šv. Joachimo 
bažnyčioje, Lidcombe, kur šv. Mišias 
atlaikė ir dienai skirtą, kazimierine 
tema, pamokslą pasakė prel. P. 
Butkus. Giedojo "Dainos choro cho
ristai. Ir parapijiečių buvo susirinkę 
gana gausiai.

LIETUVIŲ KD0PEART1RĖ KREDITO DRAUGIJA TALKA)

Talka, už terminuotus indėlius dabar moka

14% nuo $100 iki $50,000

(15 % virš $50,000)

Už einamąsias sąskaitas mokama 10%.
Talka veikia Lietuvių namuose:-

ADELAIDeI (MELBOURNE) ( SYDNEY
e.

s.

Sekmadieniais 
1 -.3 vai. p p.

. Tel: 42 7377

' Šeštadieniais
10 ryto - 2 p.p. 
Sekmadieniais

1 -3 P p.
Tel: 3204957 ,

Nors tai Jaunimo Globėjo, šv. 
Kazimiero, diena, bet bažnyčioje 
organizuotai, su savo vėliava, daly
vavo tik "Aušros" tunto skautai-tės. 
Aušriečiai, su viena maža išimtimi, 
atliko ir visus mišių patarnavimus: 
skaitymus, tikinčiųjų maldas, atnešė 
aukas.

Po pamaldų, ten pat parapijos 
salėje, vyko "Kaziuko" mugė. Mugė, 
kaip jau keliais paskutiniais metais 
įprasta, nebuvo gausi savo ekspo
natais bei prekėmis. Vienas kitas 
stalas su parduodamais rankdarbiais. 
Skautai-tės aprūpino išalkusius deš
relėmis bei kopūstais, kava ir pyra
gaičiais. Norintieji galėjo pasivaišinti 
tradiciniais riestainiais.

Lankytojų, tenka prisipažinti, buvo 
apsčiai. - x-

PENSININKŲ IŠVYKA.

Kovo 19-tos dienos rytą Sydnejaus 
pensininkai, prie Lietuvių klubo 
Bankstowne,sulipo į didelį ir patogų 
autobusą, vyko į Lietuvių sodybą 
Engadinėje, iš kurios į išvyką įsijungė 
belaukiantys sodybiečiai.

Autobusu visi nuvyko į Kiamą, 
aplankė garsiąją "Blow Hole", kur 
atūžusi banga sviedžia vandenį ant 
uolų su bauginančiu triukšmu.

Po to pasiekė išvykos tikslą - Shell 
Harbour.
Darbininkų klube" lietuvių jau laukė 
paruoštas "švediškas stalas" ir už tris 
dolerius visi skaniai pavalgė.

Autobusu vykdami pensininkai nuo
lat dainavo ir australų buvo pavadinti 
Lithuanian Singers.

Visi išvykos dalyviai liko labai 
patenkinti.
Pensininkų pirmininkas Vytautas 
Narbutas prižadėjo vėl suorganizuoti 
išvyką maždaug gegužės 21-mą.

Dalyvė.
inilIHIfHfUttltfnutHHIHtmiltlI

SVARBUS PRANEŠIMAS
Kai kurie tėvai galvoja, kad tymai 

(angliškai - measles) yra 
nereikšminga vaikų liga. Jie klysta. 
Tymus sukelia virusai, tai mažesni už 
mikrobus, užkrečiamųjų ligų 
sukėlėjai. Ligos simptomai yra šie: 
raudonom dėmelėm Išberta oda, 
aukšta temperatūra, kosulys, 
"varvanti" nosis ir silpnumo jausmas. 
Tymais sergantiesiems gali išsivystyti 
komplikacijos: apkurtintas, protinis 
sutrikimas, net mirtis.

Nuo susirgimo tymais galima 
apsaugoti vaiką vienintelį kartą 
įskiepijus specialiais skiepais 
(vaccination) prieš tymus. Tie skiepai 
apsaugo ir prieš "kiaulytę" (angliškai 
- mumps).

Kiekvienas vaikas, sulaukęs 12-kos 
mėnesių, privalo būti apsaugotas 
skiepais prieš tymus. Tėvai turėtų 
susisiekti savame priemiestyje su 
vietiniu sveikatos centru dėl skiepų 
prieš tymus.

Šitas mediciniškas patarnavimas 
suteikiamas veltui.

3

Sekmadieniais 
2 4 Vai. p.p.
Tel: 709 0662

S 
ž
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Nauja vadovė

Šių metų sausio 8 d. i Melbourną 
išsikėlė dirbti ir gyventi Sydnejaus 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkė 
Rita Barkutė. Išvykdama savo dviejų 
metų eitas pareigas ir kongreso 
ruošos darbą perdavė Kristinai Coxai- 
tei. Reikia paminėti, kad Kristina 
1984 m. buvo viena iš Sydnejaus 
skyriaus steigėjų ir pradžioje tam 
skyriui vadovavo.

Kristina Coxaitė

Kristina Coxaite yra daugumai 
*** *** *** *** ***

Jaunimas dėkoja

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socia
linės Globos Draugijai už suteiktą 
progą jaunimui "užsidirbti" $250 
suruošiant programą blynų baliaus 
popietės metu.

Australijos Lietuvių Dienų komi
tetui už $417.66 auką skirtą P.L.J. 
Kongresui. Širdingas ačiū.

Kristina Coxaite
Sydnejaus Jaunimo Sąjungos 

pirmininkė.

Sydnejaus "AUŠROS" Tunto skautės ir skautai ruošiami į pamaldas.
Foto: B. Barkaus.

ipipipipipipipipipip^'^ifiip^'įpip'Įį}'įp'į:'^'įp'įp-įp-įp'į!<įp'^:'įp<į(:
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga kviečia Jaunimą tarp 16 - 35 metų į

JAUNIMO SUVAŽIAVI

kuris įvyks balandžio 17-18 dienomis
ME L B O U R N E

Suvažiavimo tikslas yra supažindinti Jaunimą su Kongreso paruošimo 
darbais ir siekiais, išrinkti atstovus kurie reprezentuos Australijos jaunimą 
Kongrese, dalyvauti paskaitose, pasitarimuose. Didįjį Šeštadienį ruošiamas 
margučių dažymas.

Norintieji kandidatuoti į atstovus prašomi paduoti pareiškimus ALJS 
valdybai, 2 Schofield st. Essendon, Vic 3040 iki kovo 16 dienos.

Pareiškime turi būti kandidato vardas, pavardė, adresas, gimimo data, 
išeitas mokslas, darbas, veikla lietuvių bendruomenėje, lietuvių kalbos 
žinojimas.

Dėl tolimesnės informacijos ir dėl nakvynės suvažiavimo metu, prašome 
kreiptis į ALJS valdybą.

mūsų gerai pažįstama. Ji prieš kelis 
metus baigė Sydnejaus universitete 
farmacijos fakultetą ir dirba savo 
profesijoje. Kristina yra aktyvi " Auš 
ros" tunto skautė ir vadovė. Neseniai 
LSS Taryba pakėlė Kristiną į paskau- 
tininkes. Taip pat ji yra ilgametė 
tautinių šokių šokėja, priklauso Syd
nejaus lietuvių tautinių šokių grupei 
"Sūkurys" ir šiuo metu moko šokti 
jaunesnes "Sūkurio" grupes.

Šie metai mūsų jaunimui yra labai 
svarbūs. Metų pabaigoje Australijoje 
bus VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas. Dienotvarkė ir programos 
tam kongresui jau nustatytos, bet 
galutinis darbas prieš akis. Kongresas 
prasidės Sydnejuje, tad mielai Kristi
nai Sydnejaus lietuvių sąjungos ir 
kongreso ruošos pirmininkei, teks 
gerokai pasitempti. Tiesa, Ritos 
Barkutės pradėtą ir organizuotą 
darbą dabartinė pirmininkė Kristina 
‘Coxaite:, padedama Sydnejaus jau
nimo ir kongreso ruošos Sydnejaus 
komiteto, tęsia sėkmingai.
Linkime Kristinailštvermėsir sėkmės 
šitame dideliame darbe, tuo pačiu 
kviečiame Sydnejaus jaunimą jai 
padėti, o vyresniuosius paremti Kris 
tiną Coxaitę ir jaunimą. B.

* * * * * * * * * * * *

Dėkoju visiems, lankiusiems mane 
ligoninėj ir namuose. Ačiū už gėles ir 
sveikinimus raštu ir žodžiu. Ypatingai 
dėkoju Mūsų Pastogės redaktoriui už 
oficialią užuojautą, pareikštą mano 
ligos metu.

Antanas Laukaitis.

Garsusis britų admirolas Nelsonas 
dažnai sirgdavo jūros liga.

SPORTAS
Kas yra sportas?

Kalbant apie sportą, dažnai klysta
me terminologijoje, nes užmirštame, 
kad sportas yra nuoseklus ir 
ištisinis fizinių ir dvasinių žmogaus 
dalių lavinimas ir plėtojimas, tikslu 
sugebėti laimėti arba nugalėti varžy
bose, kur būtų ieškoma greičio, tolio, 
aukščio, gėrio ar kilnumo atsiekime.

Sportas yra ryškiausia ir svarbiau
sia fizinio auklėjimo dalis, kur per 
aukščiausio arba geriausio rezultato 
atsiekimą įgaunamas didžiausias dva
sinis pasitenkinimas.

Leonas Baltrūnas
Lietuvos, Europos krepšinio meisterio, 
komandos žaidėjas, dail. Penčylos 
akimis žiūrint.

Šiandieną kiekvienas sportininkas 
gerai žino, kad be darbo, be 
pasiruošimo, be treniruočių sunkiai 
įmanomas progresas jo pasirinktoje 
sporto šakoje ir todėl visai natūraliai 
suprantama, kad viską reikia daryti 
geriau, gražiau, kilniau. Čia ir iškyla 
psichologiniai pasireiškimai, kurie 
neatskiriamai rišasi su socialiniais, 
fiziologiniais, anatominiais ir mecha . 
niškais aspektais.

Psichologija yra mokslo šaka studi
juojanti sielos veiksmus, kaip pojūčius, 
jausmus, norus, atmintį, proto ir valios 
pasireiškimus ir šie visi pasireiškimai 
yra nepaprastai svarbūs sportininko 
gyvenime, nes be stiprios valios, 
didelio noro, užsispyrimo ir pasišven
timo šiandieną nėra įmanoma at
siekti laimėjimo.

* * * * * # # # * * * *

ATVYKSTA E. PALUBINSKAS

Tautinė krepšinio lyga suruošė 
pirmąjį vienoje vietoje keturiolikos 
geriausių Australijos klubų komandų 
turnyrą kuris įvyks balandžio 2-5 
dienomis Sydnejuje, Homebush Sports 
Centre.

Spaudoje rašoma, kad varžybų 
metu spaudai ir radijo stotims 
komentarus duos iš Havajų iškviestas 
E. Palubinskas buvęs geriausias 
Australijos Olimpinės komandos žai
dėjas.
1976 metais Kanadoje Olimpiados 
metu jo dėka Australija atsiekė 
geriausią rezultatą.

E. Palubinsko, per vienas rungtynes, 
laimėtų taškų vidurkis siekė, 34.5. 
Tokio rezultato dar nėra pasiekęs nė 
vienas Australijos Olimpinės ko
mandos žaidėjas.

Sydnejaus krepšinio mėgėjai turi 
progos pamatyti aukštos klasės var
žybų ir. išgirsti savo garbingo 
krepšininko komentarus. Žaidimai 
vyks nuo 9”VaI. fytb'lkr 10 vai. vakaro.

IŠGI RSKI ME 
VARBO GARSUS !

Neseniai sporto skyriuje tilpo žinutė, 
kad "Varpo" energingą pirmininkę 
Birutę Adomavičienę sporto atstovai 
norėjo komandiruoti į kitą klubą jo 
atgaivinimui.

Galbūt krislelis pašaipos toje žinu
tėje buvo, bet ne tame reikalas.

Gražiai yra organizuojamas 
Australijos lietuvių sportinis gyveni
mas, kur kiekvienas jaunuolis gali 
įsirašyti į savo gyvenamosios vietos 
lietuvių sporto klubą ir gali pradėti 
lavintis pamėgtoje sporto šakoje 
prityrusių vadovų, instruktorių arba 
trenerių priežiūroje.

Kiekvienoje metų pabaigoje vyksta 
Australijos lietuvių Sporto Šventės, 
kuriose visų vietovių lietuvių sporto 
klubų sportininkai, deda savo geriau
sias pastangas įrodyti savo atsiektą 
pranašumą įvairiausiose sporto šako
se.

Mūsų sporto švenčių laimėtojai yra 
kviečiami į Australijos lietuvių rink
tinę, kurios sąstate, geresnieji sporti
ninkai, turi progos, kas ketveri metai, 
dalyvauti Pasaulio lietuvių sporto 
šventėje, kurią mes tikrai galime 
vadinti Pasaulio lietuvių Sporto Olim
piada, nes į ją suvažiuoja visų 
kontinentų geriausieji lietuviai spor
tininkai.

Tokia lietuvių Sporto Olimpiada, 
neužilgo įvyks Australijoje ir jai 
organizuoti ir vadovauti jau yra 
sudarytas organizacinis komitetas su 
būstine Adelaidėje, kuris yra jau gana 
toli pasistūmėjęs, šios Olimpiados 
rengime.

Viso pasaulio lietuvių sportininkai 
smarkiai ruošiasi ir žino, kad dalyva
vimas šioje lietuvių Sporto Šventėje 
bus ne tik kiekvieno sportininko 
asmeniškas reikalas laimėti ir gerai 
pasirodyti, bet psichologiniai, šioji 
Šventė pareikalaus iš kiekvieno spor
tininko pasitikėjimo savo gyvenamojo 
krašto lietuvių sporto vadovams, 
treneriams, teisėjams ir kitokiems 
pareigūnams ir jie turės paklusniai 
vykdyti savo vadovų nurodymus ir 
laikytis įvairiausių įstatymų, taisyk
lių, papročių, o jų elgesys, moralė, ir 
bendravimas su kitais lietuviais spor
tininkais irgi bus dalis psichologinio 
aspekto reiškiniai.

Iš šio trumpo apibūdinimo kiek
vienas gali įsitikinti, kad sportas tai 
nėra vien tik žaidimas arba lakstymas 
paskui sviedinį, bet mūsų Australijos 
lietuvių akimis žiūrint, tai yra švarus 
ir gražus būdas lavinti Ir grūdinti 
mūsų lietuviškojo jaunimo fizines ir 
dvasines savybes giliai tautinėje 
atmosferoje. , „ -Leonas Baltrūnas.

* * * * * * * * * * * * ***

Liūdniausia tai, kad pažvelgus į 
mūsiškių sporto klubų veiklą Austra
lijoje, gaunasi keistas vaizdas.

Vadovai spaudoje rašo tik apie 
laimėjimus. Daugelis iš mūsų tiki, kad 
mūsų komandos skina laimėjimus 
aukščiausiose krepšinio klasėse. Taip 
buvo pirmaisiais mūsų įsikūrimo 
metais. Šiais laikais mūsų komandoms 
patekti į Australijos pirmaujančių 
grupių žaidynes netenka net svajoti. 
Mūsų sportininkai turi galimybę žaisti 
tik žemesnių klasių ribose ir savo 
laimėjimais mūsų tautos vardo nebe
gali garsinti, kaip kad buvo praeity.

Jeigu mūsų sporto klubai nori 
prasmingai veikti, tai turi susigyventi 
su dabartine padėtimi ir sąlygomis.

Jie turi savo veiklą nukreipti 
Lietuvių Bendruomenės naudai, dau
giau dėmesio ir pastangų skiriant 
sporto švenčių organizavimui ir jų 
pravedimui.

Tuo pačiu, visiems mūsų 
sporto klubams reikia imti pavyzdį iš 
Melbourne sporto klubo "Varpas" 
veiklos, kurios vadovybė sportininkų 
žingsnius pasuko lietuvybės linkme.

Dabartinėse sąlygose sportininkų 
vadovai turėtų pirmiausia rūpintis 
sportininkų auklėjimu lietuvybėje, o 
antraeilis siekis būtų laimėti rung
tynes.

Reiškiu didžiausią pagarbą Birutei 
Adomavičienei, "Varpo" sporto.klubo 
pirmininkei. v- A.
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Aukos
Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI"

AUKOJO:
E. KARBLANE Vic. $ 5
P. MORKŪNAS Vic. $15
J. PARAGIENĖ Vic. $ 5
K. CIEMINIS S. A $ 5
A. KUDŽIUS Qld. $10
G. BAKŠA QId. $25

SYDNEJUJE
PADĖVĖTŲ RŪBŲ VAJUS.

Kaip anksčiau taip ir šiemet 
Sydnejaus Apylinkės valdyba, talki
ninkaujant
Alfai Savickienei, praves padėvėtų 
rūbų rinkliavą Punsko lietuviams, 
Lenkijoje. Kaip patirta iš padėkos 
laiškų, mūsų tautiečiams Lenkijoje 
paramos tikrai reikia.

Suaukotus rūbus prašome vežti pas 
A. Savickienę, 82 John St. Lidcombe 
arti St. Joachimo bažnyčios, kurioje 
sekmadieniais vyksta lietuviškos pa
maldos.

Telefonas 649 9399. Jeigu neturite 
galimybės patys rūbus pristatyti, 
prašome paskambinti A. Giniūnui 
telefonu 787 4596.

Rūbų vajus tęsis iki balandžio 27 d. 
Labai prašome, kas gali iš aukotojų, 
pridėti po keletą dolerių drabužių 
persiuntimui.
Tiktai, nedėkite pinigų j rūbų kišenes. 
Perduokite A. Savickienei, Apylinkės 
valdybos nariams arba pasiųskite čekį 
A. Savickienės adresu. Persiun
timui, reikalinga baltų paklodžių ar 
panašios baltos medžiagos gabalų.

* * *
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie 

vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo 
prie Vasario 16-tos proga suruošto 
lietuvių - estų priėmimo.

A. Jablonskienei, A. Skirkienei, 0. 
Osinienei, E. Giniūnienei, J. 
Dambrauskienei ir E. Badauskienei už 
tortus ir pyragus. V. Glionertui už 
padovanotą lininę staltiesę.

Sydnejaus Apylinkės valdyba.

PERTHAS
Popiežius Jonas Paulius II, susitik

damas su žmonėmis Perthe, išgirdo 
pasveikinimą lietuviškai "Garbė 
Jėzui Kristui".
Popiežius susidomėjo ir žvalgėsi 
aplinkui, iki pamatė kun. dr. A. 
Savicką.

Popiežius jį maloniai pasveikino ir 
kvietė kun. dr. A. Savicką ir kitus 
lietuvius atvykti į Romą, kur lietuviai 
švęs 600 metų krikšto jubiliejų.

Kun. dr. A. Savickas prašė popiežių 
apsilankyti Lietuvoj.

AUKOS "BALTIC NEWS"

V. Petniūnienė $20
E. Badauskienė $10
V. R ušienė $10
B. Sidarienė $1.0
A. Brunkienė $ 5
A. Šidlauskas $ 5
V. Račiūnas $ 1

Nuoširdus ačiū.

A. Giniūnas, atstovas NSW ir ACT.

BALTIC NEWS
PO Box 414, Campsie. NSW 2194

Sydnejaus lietuviams šių metų

REKOLEKCIJOS
Verbų sekmadienio savaitgalyje balandžio 10 - 11 ir 12 dienomis.

Platesnis pranešimas sekančiame "M.P" numeryje.
Prel. P. Butkus
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MELBOURNE
Geelonge, Lietuvos Krikščionybės 

600 metų Jubiliejui paminėti. yra 
susidaręs tam minėjimui ruošti spe
cialus ruošos komitetas.

Komitetas, norėdamas tą Jubiliejų 
kuo iškilmingiau atšvęsti, kviečia 
visas Melbourno organizacijas ir 
pavienius asmenis kuo skaitlingiau 
balandžio 26 dieną, sekmadienį, tame 
neeiliniame Jubiliejuje dalyvauti.

Malonėkite tą dieną palikti laisvą, 
nieko neruošti ir savo atvykimu 
pagerbti Jubiliejų.

Mes tikimės, kad Geelongo ruošos 
komitetas, tuo reikalu, skelbs daugiau 
informacijų mūsų spaudoje.

Melbourno Apylinkės v-ba.

Melbourno pensininkų susirinkimo 
diena yra pakeista.
Prašome įsidėmėti ir kitus painfor
muoti, kad nuo ateinančio mėnesio 
Melbourno Pensininkų sąjungos narių 
mėnesiniai susirinkimai vyks kas 
antrąjį mėnesio pirmadienį. Pagal 
naują tvarką sekantis susirinkimas 
įvyks, balandžio mėn.13 dieną, 12 vai., 
Lietuvių namuose.

Prel. P. Vaseris parodys jo padarytą 
filmą iš Lietuvių Dienų Sydnejuje. Be 
to bus vertinga daiktinė loterija. 
Prašome skaitlingai dalyvauti.

J. Petrašiūnas
Pensininkų S-gos valdybos 

pirmininkas.

Pranešame, kad balandžio mėn. 5 
dieną (sekmadienį), 2 vai. p. p. 
Lietuvių namuose, Moterų seklyčioje, 
yra šaukiamas Socialinės Globos 
Moterų Draugijos narių metinis susi
rinkimas.
Susirinkimo dienotvarkė: Susirinkimo 
atidarymas. Prezidiumo pirmininkės ir 
sekretorės rinkimas. Mandatų komi
sijos sudarymas.
Pranešimai: Pirmininkės, iždininkės, 
ligonių ko-ordinatorės, revizijos ko
misijos. Diskusijos dėl pranešimų, 
Valdybos apyskaitos tvirtinimas, 
klausimai ir sumanymai, susirinkimo 
uždarymas.

Susirinkimui pasibaigus - kavutė ir 
užkandžiai.
Maloniai kviečiame visas draugijos 
nares, rėmėjas ir draugijos prijau
čiančias skaitlingai dalyvauti.

A. •Grlkepelienė
Soc. G-bos Mot. D-jos sekretorė.

VIETOJ GĖLIŲ

A.A. PETRUI KLYGIUI mirus, 
pagerbdami jį vietoj gėlių aukojame 
$30 - "Mūsų Pastogei".

Lilija ir Zigmas Sipavičiai - ACT.

Sydnejaus skautų rėmėjai Verai 
Gaidžionienei mirus, jos pagerbimui,
vietoj gėlių, aukojo: po $20.00 J ir E. 
Laurinaičiai, J ir M. Zinkai.
Po $15.00 A ir S. Mauragiai. Po $10.00 
B ir V. Barkai, D. Bižienė, V. 
Jasiūnienė, V ir L. Šliogeriai, J ir E. 
Veteikiai. Viso: $105.00.
Dėkingas "Aušros " Tuntas.

Mirus Veronikai Gaidžionienei, Jos 
atminimui aukojo $100 "Dainos" 
chorui,
Žalių ir Gaidžionių šeimos.

Tautos Fondui aukojo: $20 - Pr. ir 
E. Nagiai ir O. Kyzelienė. 
Ačiū už nevystančias gėles.

4> &

t SYDNEJAUS LIETUVIŲ
* NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN' Tel. 708 1414 
—------------------------------------------------------------------------------ -

SMORGASBOARD
Jį.
c. Trečiadieniais nuo 6 iki 8 vai. p.p.
<, skanus patiekalas ir šalti užkandžiai.
Ąj Kaina tik $ 4.00.
Jį.

ATEIKITE NESIGAILĖSITE

j ★★★★★
4*
Jį- Gegužės mėn. 2 dieną šeštadienį 8 v. v. įvyks tradicinis
4*
Jį JvIE TIKIS KLUBO BALIUS
4*
41 įėjimas $25 asmeniui įskaitant vyną, šampaną ir karštus pietus. 4? 
4* Svečiai bus aptarnaujami prie stalų. *
\į įdomi programa, šokiai iki 1 vai. ryto. Apsirengimas vakarinis. 4*

Baliaus metu bus traukiama loterija - pirma premija Evos Kubbos 4^ 
■jį paveikslas. 4t
4r Loterijos bilieto kaina - $1.00. Loterijos bilietai jau platinami. 4*
4* Kviečiame jau dabar sudaryti savo svečių grupes ir užsisakyti stalus, nes 4* 
-jį vietų skaičius ribotas. 4*
* 4>
4- 4*
4r VALDYBA 4*

^T^^tI^^***************^*****^
Jėzus Pasaulio Išganytojas

Mikolas Atsistos.
Danielio 12:1 randame dar kitą 

Jėzui pritaikintą titulą - "Mikolas". 
Žodis Mikolas reiškia "kuris kaip 
Dievas," kitaip sakant, kuris veikia 
kaip Dievo Atstovas. Šitoje ypatin
goje pranašystėje mes skaitome, kad 
kuomet "Mikolas atsistos", pasekmėse 
"ateis priespaudos laikas, kokio nebu
vo nuo to meto, kai tautos pradėjo 
būti". Taigi šitas Jėzui duotasis titulas 
parodo, kad pirmutinis jo darbas bus 
išgriovimas šio pasaulio karalysčių ir 
prisirengimas pilnai įsteigti žemėje 
teisingą tvarką.
Nors mes esame įpratę manyti apie
Jėzų kaip apie maloningą ramybės 
Kunigaikštį, vistiek matyt, kad jo 
pavartiojimas valdžios ir galybės prieš 
visokias piktenybes ir neteisingas 
įstaigas sukels pasaulyje priespaudą, 
ir tai tokį "priespaudos laiką, kokio 
nebuvo nuo tautos prasidėjimo."

Mes jau dabar matom šitų naiki- 11:6.

Mylį tieęą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bašins
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

LIETUVOS BASTO ŽENKLAI

L. Markauskas, 13 Promiles Avenue SEAFORT, NSW 2092
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4* & *

*

Skelbimas

nančių priespaudą prasidėjimą, nes 
priespaudos turėjo ateiti ant žemės 
tautų šio amžiaus pabaigoj.

Pranašystėje, kuri parašyta Izaijo 
11:2-9, kur skaitome kad Jėzus teis 
beturčius su teisybe, yra taip pat 
pasakyta, kad "savo lūpų kvapu (jis) 
užmuš bedievį".

Ir jam sunaikinus visą bedievystę ir 
visus piktadarius pagaliau bus (steigta 
žemėje taika ir ramybė tarp žmonių.

Kuomet bus pasiektas šitas laimės 
ir geros valios stovis, kurs seks po 
sunaikinimo visų Dievo ir teisingumo 
priešų, Kristui karaliaujant - pagaliau 
bus sunaikinta net pati mirtis. (Kor.
15:26)
Po to simboline kalba pranašystėje 

pasakyta, kad įvairūs laukiniai ir 
naminiai žvėrys gyvens ant žemės 
taikiai: "Tuomet vilkas gyvens su 
avinėliu ir lūšis gulės su ožiuku; ... ir 
mažas vaikas juos ganys". - Izaijo
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